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KALENDER

Konstforum på Görväln
sommaren 2017

13 – 21 maj - Vårsalongen, öppet lör och sön 12-16
med vernissage lördag den 13:e 12-16

Hela programmet med utställare i Gröna
paviljongen i slottsparken.

5 juni – Måla, måla…fota eller ”bara vara” kl. 11.00
vid Görvälns slott.

6 juni - Samlingsutställning, då sommarens utställare
presenteras.

6 juni – Nationaldagen, konstlotteri vid Görväln
med samlingsutställning i Gröna paviljongen, läs
mer på föregående blad.
12 juni - Måla, måla…fota eller ”bara vara” kl.
11.00 vid Görvälns slott.
28 juli – 3 aug Leena Myhr ställer ut på Galleri T i
Gamla Stan, Österlånggatan 3. Öppet kl: 11-19
26 sep – 3 okt - Resa Umbrien & Toscana
Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.

I likhet med tidigare år fortsätter vi att träffas
måndagarna 5 juni och 12 juni kl 11.00 utanför
Görvälns slott för att måla, fotografera eller
”bara vara”. Du tar med dig en lunchkorg och vi
äter tillsammans samt har det trevligt i ”det
gröna”.

10-11 juni Marianne Kneczke och Ingrid Rastedal
17-18 juni Gunnel Nordgren

Kontaktperson: Marianne Lehnström, telefon 08 –
580 370 45. E-post: marianne.json@telia.com

24-25 juni Joana Öberg
1-2 juli Roine Lovén

Vid regn utgår aktiviteten.

8-9 juli Marianne Lehnström
15-16 juli Anita Kellström och Torbjörn Svanström
22-23 juli Peggy Bernin
29-30 juli Jan Andersson och Ingemar Lundin
5-6 augusti Birgitta Vangbo

_____________________________________

12-13 augusti Anita Lundgren och Klaus Gylling

Distributör: Gunilla Danielsson
tel: 580 32741

19-20 augusti Anna-Maria och Esbjörn Bergman

Manusstopp för nästa medlemsblad: 30 aug

Öppet alla angivna dagar klockan 11-15.

Nya medlemmar:
Linda Lidzén
Mats Lindström
Klaus Gylling
Lena Droh

Måla, måla … fota eller ”bara vara”

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2017

Medlemsavgiften betalas till Konstforums
plusgiro 360313-1. Årsavgiften är 250 kr,
200 för familjemedlem, 100 kr för ungdom

Kontaktperson: Marianne Lehnström,
telefon 08 – 580 370 45

Höstens resa till Umbrien och
Toscana!
Vi har glädjen att meddela att höstens resa till Umbrien
och Toscana blir av och ni som anmält er ska ha blivit
kontaktade av Fredrik Forslind. Om ni inte har blivit
kontaktade, vänligen hör av er snarast till Fredrik på tel:
0730878014 eller till Erik Andersson på tel: 08-580 349
71. Är du intresserad och inte har anmält dig än så finns
det troligen några extraplatser, först till kvarn gäller!
Kontakta Fredrik eller Erik på ovan nummer. Se
föregående blad för detaljer om resan.

Hallå målare och fotografer! – Nationaldagen den 6 juni vid Görväln
Vi efterlyser nu tavlor som kan bli lämpliga vinster
i konstlotteriet vid Görväln den 6 juni. Många tavlor
ryms på väggarna i snickarboden vid Vagnslidret och
många människor kommer att se dem. Om din tavla
väljs får du 500 kronor för den. Det kommer att bli
flera dragningar under dagen. Kontaktperson är
Anita Lundgren. 070-7697257. Hon tar emot
anmälningar om tavlor som kan vara med i lotteriet.
Anita behöver veta vilka som vill bidra med sina verk OCH att tavlorna kommer fram till Görväln i god
tid den 6 juni. Före elva! Festen börjar klockan 11.00 och pågår till 16.00 Man får själv ta ansvar för
att hämta sitt/sina verk när firandet avslutas.
På nationaldagen är det som vanligt en stor marknad som arrangeras av Järfällas hembygdsförening
där olika typer av hantverk säljs från företagare i Järfälla. På nationaldagen brukar uppträdanden på
scen göras av Järfällas musikkår, olika skolor och körer. I år är det även en medborgarceremoni på
scenen där alla som fått svenskt medborgarskap under året får en chans att delta.

Det brukar vara ett mycket välbesökt firande med tusentals Järfällabor som samlas för att lyssna
till musik, titta på Görvälns marknad och ha picknik på någon av alla gräsmattor vid slottet.
Under nationaldagen har man tidigare
år kunnat åka abonnerade bussar från
kommunens olika delar. Förhoppningsvis
kommer man kunna göra detta även i
år.
Även Kronprinsessan Victoria håller
sitt Nationaldagstal vid Görväln detta
år! Missa inte det!
___________________________________________________________________________

Leena Myhr ställer ut på Galleri T
Den 28 juli – 3 aug ställer Leena Myhr ut sina alster på
Galleri T i Gamla Stan, Österlånggatan 3.
Öppet dagligen kl: 11-19

Välkommen!

Skildringar från Magasin III

Artipelag – Morandi och de
Waal
Sommarens stora utställning på Artipelag på
Värmdö är 7/4-1/10 2017 målaren Giorgio
Morandi och
konstnärskeramikern Edmund de Waal.
Giorgio Morandi visar bilder från 1921-1963.
Det är oftast stilleben av bruksföremål gjorda i
keramik men han målade även landskap.
Han är en av dessa mycket kända 1900talskonstnärer. Han levde ett stilla liv i sin
hemstad Bologna.
Edmund de Waal har Morandi som en av sina
största inspirationskällor. Han är en brittisk
keramiker som också är författare. Vi är många
som läst hans fina roman "Haren med
bärnstensögon"
Färdväg: Med bil motorväg mot Gustavsberg och
sedan följa skyltar till Hålludden/Artipelag.
Buss: Artipelags egen buss Traveller från
Vasagatan utanför Centralen är gratis. Den går
lördagar och söndagar samt röda dagar kl. 11
eller 12.15
Man kan även åka med Strömmabolagets båt
hela sommaren.
Ulla Koistinen
tel. 08 58037330
ulla.m.koistinen@gmail.com

________________________
GLAD SOMMAR ÖNSKAR
STYRELSEN ALLA MEDLEMMAR!

Den 27 april besökte vi Magasin III och Gunnel
Wåhlstrands nya utställning.
Hon gör storskaliga tuschlaveringar. 2002 när hon
ännu gick på Mejan uppmärksammades hon genom
sina fridfulla porträtt ur familjens fotoalbum.
Hennes far dog när hon var bara 1 år gammal.
För att få reda på vem hennes far var umgicks hon
hela sin barndom med fotografier av honom. När hon
sedan utbildade sig återvände hon till foton av sin
far och olika faser av hans liv som hon intensivt
målade i uppförstorat skick. Numera har hon lämnat
bilder med porträtt av människor och tar bilder
från ställen från familjens gemensamma förflutnas
landskap.
Samtidigt visade Tony Ourslers tredimensionella
bilder om teknologi och spiritism t.ex. Den måste
ses för att kunna uppfattas. Han arbetar t.ex. med
ansiktsigenkänning något som dataspårning och
övervakningsprogram använder.
Det var en mycket berikande kväll. Åk gärna dit.

Hälsar Ulla Koistinen
_________________________________

Få medlemsbladet via E-post
Snabbare, säkrare, billigare och mer
miljövänligt!
Styrelsen uppmanar alla medlemmar att om möjligt
ta emot medlemsbladet via e-post, detta bl.a. på
grund av de distributionskostnader som vi drabbas
av via PostNord. Meddela Fredrik på
fredrik.forslind@hotmail.com Tel: 0730-87 80 14
om du vill ha bladet digitalt.

