Järfälla Konstforum

JÄRFÄLLA KONSTFORUM
ADRESSER OCH KONTAKTER
Konstforums lokaler - utställningshall och ateljé – finns
i Jakobssalen på baksidan av Kommunhuset,
Jakobsbergs centrum (bredvid Allmogeplatsen)

Medlemsblad nr 6, 2018. Årgång nr 38.
_______________________________________

Postadress till Konstforum: c/o Vangbo, Gryningsvägen 6, 177 61 JÄRFÄLLA.
birgitta.vangbo@telia.com
Medlemsavgiften betalas till Konstforum, plusgiro 360313-1. Årsavgiften är 250 kr, 200
för familjemedlem, 100 kr för ungdom

KONSTFORUMS STYRELSE 2018:

Erik Andersson, ordf, 08-580 349 71
Fredrik Forslind, sekr. 0730-87 80 14
Anita Lundgren 070-7697257
Kristina Winander 076-3366814
Ewa Gustafsson Hållén, 073-6970 855
Stefan Svennerby, webmaster,08-580 117 42
Per Sundström, kassör 0707-22 25 75
Birgitta Vangbo, adjungerad kassör, 08-580
370 68)
HUSVÄRD JAKOBSSALEN
Ann-Mari Lindvall tel: 0739-94 78 89
UTSTÄLLNINGSSAMORDNARE:
utställningssamordnare för vår nya lokal är
inte fastställd ännu Vi söker en grupp som kan
ta på sig detta, vänligen kontakta styrelsen.
HEMSIDAN:
www.jarfallakonstforum.se
Webmaster: Stefan Svennerby, tel se ovan!
cstefansve@gmail.com
MEDLEMSBLADET
Fredrik Forslind (red) tel 0730878014.
fredrik.forslind@hotmail.com
Distributör: Gunilla Danielsson
tel: 580 32741
Manusstopp för nästa medlemsblad: 25 sep
Nya medlemmar: Ulla Zetterberg, May Ann
Rafael De Jesus

Nästa idésprutarträff i
Jakobssalen den 4/9

KALENDER
4 sep – Idésprutarträff Jakobssalen kl. 18.00
11 sep – Kursstart Akvarellkurs – Mardigruppen
13-20 sep Fotogruppen utställning på Hyllan,
Biblioteket Jakobsberg
15-16 sep Utställning med Anita Lundgren kl. 12-16
22-23 sep Konstrunda Järfälla ställer ut i
Jakobssalen. Kl. 11-16
30 sep – Besök på Carl Eldhs Ateljémuseum kl.
12.00
11-18 okt Resa till Andalusien
Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.

VI SÖKER UTSTÄLLARE!
Vill du eller din grupp ställa ut i Jakobssalen framöver
eller har ni vänner/bekanta som söker utställningslokal!
Anmäl intresse till styrelsen redan idag för att ha
möjlighet att ställa ut under året!

Nästa möte: tisdagen 4 sep kl 18.00 i
Jakobssalen, Jakobsberg.
Välkomna till nästa möte där vi inbjuder alla
medlemmar att komma förbi och diskutera
aktiviteter att genomföra i föreningen!

Besök på Carl Eldhs Ateljémuseum
söndagen den 30 september
Den vackra träbyggnaden ligger nära Brunnsviken i
Bellevueparken och ritades av Ragnar Östberg och
innehåller hundratals verk från Eldhs långa verksamma liv.
Dessutom ser vi Carin Ellbergs utställning Dom andra
svävar in med skulpturer i rundjärn med speglar, glas och
stenar.
Vi deltager i visningen kl 12.00 och träffas senast 11.45
utanför muséet. Entréavgift: Vuxen 80 kr och pensionär
70 kr.
Pendeltåg från Jakobsberg 10.53 (främre vagnen) till
Odenplan 11.11 och därefter buss 515 mot Sundbybergs
station , avstigning Sveaplan 11.32. Promenad ca 5 min
genom Bellevueparken till Lögebodavägen 10 och muséet.
Intresseanmälan till Ann-Mari Lindvall,
annmari.lindvall@gmail.com

Har någon ett bra förslag men inte kan komma på
mötet så maila gärna till
margareta.arvidsson@leardata.se eller
annmari.lindvall@gmail.com
___________________________________

Glöm inte betala
medlemsavgiften för 2018!
Betalas till plusgiro
360313-1.
Årsavgiften är 250
kr, 200 för
familjemedlem,
100 kr för ungdom

Många besök i Gröna paviljongen denna
sommar
Runt 1060 besökare har sett utställningarna vid Görväln
under sommaren vilket känns jätteroligt! Kommunen har
också delvis rustat upp det lilla huset, bytt golv, bytt ett
trasigt fönster och målat om så nu känns det ännu
trevligare!

Målarkurs i akvarell - Kursstart 11 sep
Vill du utveckla din akvarellmålning?
Vi är en grupp i Järfälla konstforum som målar akvareller på tisdagar mellan kl. 9 – 12 .
Vi startar en kurs för dig som är i början eller vill få nya impulser i din akvarellmålning.
Akvarellpapper och färger håller du själv med.
Kursledaren är gruppmedlem och heter Wolfgang Dietrich. (web.comhem.se/wolfgang.dietrich)
Kostnad för 7 kurstillfällen är 700 kr vilket inkluderar medlemskap i Järfälla konstforum.
Du är hjärtligt välkommen till kursstarten 11 september och känna på om du vill fortsätta.
Hälsningar Mardigruppen
Kontaktpersoner: Kent 070-7544202

Wolfgang 070-7520752

Ingången till Konstforum är på baksidan av kommunhuset (se karta)

Konstrunda
Järfälla

22-23 september,
kl.11-16.
Konstrunda
Järfälla ställer ut
i Jakobssalen med
följande
konstnärer: Clara Ingemarsdotter
(blandteknik), Linda Lidzén (foto), Laura
Sjöberg (akvarell, blandteknik), Svante
Trottestam (olja på duk)
För mer info, se:
Facebook; Konstrunda Järfälla
konstrundajarfalla@gmail.com
_______________________________

Tips! Teater vid Görväln ”Nödläge” av Teodok med stöd
av Järfälla kultur Fyra osannolika möten
beskriver ett slags mänskliga nödlägen av olika karaktär i
fyra tragikomiska noveller i ett berättarprogram med en
spännvidd på över 100 år. En konstnärlig föreställning med
en ovanlig och fängslande berättarteknik. Noveller av
Anton Tjechov, Torgny Lindgren och David Nicholls
berättas och gestaltas i text och ton under en och en
halv timme. Spelas fram till 16 sep. Mer info samt köp av
biljetter på www.teodok.com

______________________
Fotogruppen utställning på
Hyllan,biblioteket Jakobsberg
Fotogruppen
kommer att ha utställning på biblioteket, Hyllan
under följande tema “Mitt Järfälla”
Tid 13-20 september med Vernissage 13
september kl. 17-18.30.
Välkomna!
Kommunen kommer
samtidigt
att ha en utställning i
Biblioteket med gamla
bilder från Järfälla.
_____________________________________

Uppgifter – konstgrupperna
OBS! Styrelsen behöver snarast ha in aktuella
listor på alla som är med i någon av de
konstgrupper som arbetar i Jakobssalen.
Listan ska innehålla gruppens namn och den som är
gruppansvarig (inkl. kontaktuppgifter till personen)
samt övriga medlemmar i gruppen.
Listan skickas till fredrik.forslind@hotmail.com

