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 5, 2019. Årgång nr 39.
_______________________________________

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 mail:
eglandersson@bredband.net
Fredrik Forslind, sekr. 0730-87 80 14 mail:
fredrik.forslind@hotmail.com
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 eller 0703206505
HUSVÄRD JAKOBSSALEN
Ann-Mari Lindvall tel: 0739-94 78 89

KALENDER
29 aug – Skulpturvandring Görväln
21 -22 sep – Konstrunda Järfälla
27-29 sep - 50-årsjubileum Jakobssalen
30 sep- 4 okt - Resa till Skottland (?)
11-13 okt Utställning Jakobssalen ”Tre
Generationer”
9-10 nov – Utställning Octopuss

Info till sommarens utställare i
Gröna paviljongen - Görväln
Härligt med värme och solsken. Det har blivit lite
ändringar i manuset (Se nästa sida) men vi ska få
hjälp av Leif Arvidsson som ska göra fina affischer
till pratorna som kan ställas ut så att så många som
möjligt kan komma och besöka utställningen. Glöm
inte att välja ut ett verk som representerar din
utställning på nationaldagen 6:e juni och skicka mig
info om verkets namn, teknik och pris så gör jag
listor. Verken ska sedan lämnas vid Gröna Paviljongen
kl 11 på Nationaldagen om vi inte kommer överens om
annat. Önskar dig en härlig dag!
Hälsningar Anita Lundgren

UTSTÄLLNINGSSAMORDNARE:
Kristina Winander 076-3366814

22-24 nov – Utställning Aurora

Ej uthämtade vinster i
medlemslotteriet

HEMSIDAN:
www.jarfallakonstforum.se
Webmaster: Stefan Svennerby, tel se ovan!
cstefansve@gmail.com

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

Det är fortfarande några medlemmar som
inte hämtat ut sina vinster från
medlemslotteriet.

MEDLEMSBLADET
Fredrik Forslind (red) tel 0730878014.
fredrik.forslind@hotmail.com
Distributör: Gunilla Danielsson
tel: 580 32741
Manusstopp för nästa medlemsblad:
4 aug
Nya medlemmar: Maud Oucherterlony,

__________________________________

GLAD SOMMAR ÖNSKAS ALLA
MEDLEMMAR AV STYRELSEN!

Inköpsgruppen ber er som vet med er att ni
har ett verk att hämta ut att meddela Ulla
Koistinen på antingen telefon 0705180137
eller mail: ulla.m.koistinen@gmail.com>

___________________________________
Styrelsen vill skicka en
födelsedagshälsning till vår
Hedersmedlem Märta Pettersson
som fyllde 99 år den 21 maj –
GRATTIS!

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 troligen att bli flera dragningar
under dagen.
Anita Lundgren och Birgitta Vangbo kommer att
vara på plats vid Görväln vid inlämning 6 juni.
Tel: 0703206505
De behöver veta vilka som vill bidra med sina verk
OCH att tavlorna kommer fram till Görväln i god
tid den 6 juni. ca kl. 11. Festen börjar klockan
12.30. Alla som lämnar in stämmer av med ansvarig
när tavlorna ska avhämtas. Man får själv ta
ansvar för att hämta sitt/sina verk vid 16.30
Verk som inte avhämtas ställs in i gröna
paviljongen.

Järfälla konstforum vid Görvälns slott
sommaren 2019 – Uppdatering!

OBS! GLÖM INTE
MEDLEMSAVGIFTEN
FÖR 2019!
Medlemsavgiften betalas till Konstforums
plusgiro 360313-1.
Årsavgiften är 250 kr, 200 för
familjemedlem, 100 kr för ungdom.
Glöm inte uppge namn!

Foto: Anders Folkeson

Foto: Anita Lundgren

Utställningsförberedelser i
samband med 50årsfirande

Alla konstnärer ställer ut i Gröna paviljongen, uppe till höger på kartan.
Öppet lördag kl.11.00-15.00 och söndag kl.11.00-15.00

6 juni
8-9 juni

Samlingsutställning då sommarens utställare presenteras
Gunnel Nordgren Foto och akvarell

15-16 juni

Gunilla Berggren Foto

22-23 juni

Ashna Dawlat Akryl

29-30 juni

Marianne Lehnström Blandteknik

6-7 juli

Leena Myhr Akryl på duk och planka

13-14 juli

Linda Lidzén Foto

20-21 juli

Anita Lundgren blandteknik med prova på, workshop. även öppet 22/7-25/7 kvällstid
kl.16.00-20.00

27-28 juli

Anita Lundgren Blandteknik med prova-på, workshop

3-4 augusti

Lars Erik Larsson Akvarell

10-11 augusti

Roine Lovén Akvareller och collage i blandteknik

17-18 augusti

Eva-Lotta Arenander Akryl och pastell

24-25 augusti

Esbjörn och Anna-Maria Bergman Tennarbeten och Sidencollage

Öppet alla angivna dagar klockan 11-15

Arrangemang: Järfälla Konstforum med stöd av Järfälla Kultur och

________________________________

Oklart läge för
Skottlandsresan
Enligt vår researrangör Kulturresor Europa så
har ingen medlem i Järfälla Konstforum hittills
anmält sig till Skottlandsresan
(den utannonserades i förra medlemsbladet
nr.4 -2019)
Sista anmälningsdag var den 15 maj men enligt
arrangören håller de fortfarande en del platser
för vår räkning så vill man åka med på resan kan
man ännu boka den via tel.
För att boka resan ringer man in på tel. 0406688777 på vardagar mellan 10:00-15:00.
Bokningen sker per rum så om man vill dela rum
med någon så gör man bokningen för båda
personerna samtidigt.(Betalning kan
fortfarande ske separat)
Uppge att du reser med Järfälla konstform.
Man kan också boka via webbsidan:
www.kulturresor-europa.se

Vi har glädjen att meddela att det i samband
med 50-årsfirandet kommer att bli dels en
utställning i Jakobssalen med förhoppningsvis
blandade verk från alla medlemmar och dels en
speciell utställning i Jakobsbergs konsthall för
enbart Konstforums medlemmar.
Mer info om båda dessa utställningar kommer
efter sommaren men ni får gärna börja leta i
gömmorna efter lämpliga verk som kan vara med
eller varför inte skapa ett helt nytt verk under
sommaren?
______________________________________

Tack för en fin vårsalong, här är en bild från
vernissagen!

