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Julfest 2017
KONSTFORUMS STYRELSE 2017:

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
Cecilia Tarras-Wahlberg, 08-583 533 67
(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

KALENDER
25 nov – 10 dec Julsalongen

8 dec – Julfest 18.00
17 feb – Loppis, mer info i nästa blad

Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.

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
M anusstopp för nästa medlemsblad: 31 dec
Nya medlemmar: Karin Olaisson Eriksson,
Julia Hellgren, Ulla Bergholm, Therese
Harstone

Tack till Leif Arvidsson som hade förberett en
mycket fin presentation där vi fick lyssna till
anekdoter från Toscana och se fina bilder från
dess omgivningar.

22 nov – inlämning Julsalong 17-19

28 nov – Studiebesök Bellmanhuset 12.00

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2017

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

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 nästa år!

Lyckad italiensk afton!

Fredagen den 8 december kl. 18.00 är
det dags för vår årliga julfest!
Julfesten blir som vanligt ett stort
knytkalas. Ett buffébord dukas med alla de
rätter och tillbehör som deltagarna tar med
sig.
1.

Ta alltså med dig något till
buffébordet – det finns mycket
som passar – julmat eller annat
gott. Det har hittills varje år blivit
ett rikt utbud och var och en har
kunnat komponera måltiden efter
egna preferenser.
2. Ta också med dig tallrik, glas,
bestick och något som du vill
dricka till maten. Och ...
3. Ta med dig en liten julklapp (för ca
30 :-) till Tomtens säck. Vi hoppas
nämligen att Tomten kommer i år
också.
Lotteri kommer att hållas under kvällen!
Anmälan till festen måste göras senast den 5
december
till Fredrik Forslind:
Tel 0730-878014
E-post:
fredrik.forslind@hotmail.com
Välkomna och God Jul!

Ny skulptur i Jakobsberg C

Utanför kommunhuset, på Vasaplatsen, har nyligen en ny
skulptur installerats. Skulpturen som föreställer en hund,
heter ”Pian” och konstnären bakom heter Johanna
Karlsson. Det nya verket invigdes av konstnären själv
samt kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad
liksom Håkan Berg som är vd för HSB NorraStorstockholm som skulpturen är donerad av.

TIPS – ANNIKA EKDAHL – VÄVDA BILDVÄRLDAR
14 OKT - 11 FEB 2018 på Waldemarsudde

”

I storslagna verk ger Annika

centrum, men även djur och växtlandskap avbildas.

Ekdahl (f. 1955), en av Nordens
främsta textilkonstnärer, nytt liv åt
en historisk textil genre. Ekdahls
tekniskt avancerade bildvävar utförs
i en senmedeltida gobelängteknik,
men avbildar konstnärens
iakttagelser av vår samtid i
spännande personliga berättelser. I
hennes färgstarka och detaljrika
verk står människan oftast i

Snart dags för loppis igen!
Den 17 feb är det dags för loppis igen under
ledning av vår eminenta loppisgeneral Lena
Berglund Kuchler. Mer info kommer i början
av nästa år men ni kan redan nu börja
inventera i gömmorna och ta fram lämpliga
föremål som kan passa för försäljning!
________________________________________

TACK FÖR ÅRET SOM GÅTT!

Utställning 2018 - Danielle Pamp
Minnesfragment och interaktioner. Vernissage lördagen den 13 januari
klockan 12–15 i Jakobsbergs konsthall
Danielle är född och uppvuxen vid Görväln i Järfälla. Danielle Pamp studerar för
närvarande på Konstakademien i Wien.
Utställningen bjuder på
en variation av
arbetssätt: måleri,
grafik, skulptur,
installation, foto, film
och performance.
Utställningen pågår 13
januari–11 februari 2018.

Falken bio – Vinteröppet

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR VI ALLA VÅRA
GAMLA OCH NYA
MEDLEMMAR!

___________________________________

Utställningsgrupp sökes!
Vi söker fler personer som vill arbeta med
utställningarna i Järfälla Konstforum, tycker du
att det är kul med planering och samordning av
utställningar och hjälpa till med utformning av
utställningsrummet, tag kontakt med styrelsen
snarast!

_______________________________

PS! Glöm inte att Järfälla
konstforum nu finns på Facebook!

Som tidigare kommunicerats så ska biografen
Falken i Jakobsberg byggas om.
Nu meddelar man dock att man håller vinteröppet
mellan 24 november-21 januari och kommer visa
vinterns alla storfilmer.
Ombyggnad startar därefter. ”Dels kommer vi
minska lite grann, det ska bli två salonger istället
för tre. Men de som blir kvar blir lyxigare, med
väldigt sköna stolar” hälsar Richard Liljedahl, en av
biografens ägare.
______________________________________

Liljevalchs
Vårsalong
2018

Snart öppnar
Liljevalchs
Vårsalong, denna
gång är man
tillbaka på
Djurgården. Juryn
för året bestod av Lena Andersson, Sara-Vide
Ericson och Dan Wolgers.

________________________
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