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, 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
UTSTÄLLNINGSSAMORDNARE:
Kristina Winander 076-3366814

KALENDER
22 aug – idésprutarträff kl. 19.15 i Jakobssalen.
Alla är välkomna!
29 aug – Skulpturvandring Görväln 18.00

E-post: ulla.m.koistinen@gmail.com
telefon 070 518 01 37

7 sep - 13 okt Järfällasalongen för Konstforums
medlemmar. Vernissage den 7 sep 12-15.
Se föregående sida

Inför 50-årsfirandet den 27-29 september kommer vi
att skicka ut ett extra jubileumsblad med information om
festligheterna, håll utkik i mailinkorgen eller brevlådan i
september!
___________________________________________

21 -22 sep – Konstrunda Järfälla
27-29 sep - 50-årsjubileum Jakobssalen
30 sep- 4 okt - Resa till Skottland (?)

MEDLEMSBLADET
Fredrik Forslind (red) tel 0730878014.
fredrik.forslind@hotmail.com

14 okt – Uthämtning verk Järfällasalongen
kl. 16.30-18.30

Manusstopp för nästa medlemsblad:
15 sep
Nya medlemmar: Elsa Zielfelt

Torsdagen den 29 augusti kl 18.00 tar Mikael Falk
med oss på en vandring bland nya och gamla
skulpturer i Görvälns slottspark. Han kommer att
berätta för oss allt om verkens ursprungshistoria
och naturligtvis om konstnärerna m.m
Samling vid slottets framsida. Ingen anmälan krävs.
Mer info kan ges av Ulla Koistinen

Extrablad gällande 50årsfirandet i september!

3 sep – Inlämning verk Järfällasalongen kl.16.3018.30

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

Distributör: Gunilla Danielsson
tel: 580 32741

Välkommen på skulpturvandring
vid Görväln!

Nästa idésprutarträff i
Jakobssalen den 22 aug

11-13 okt Utställning Jakobssalen ”Tre
Generationer” Ulla Koistinen med familj

9-17 nov – Utställning Octopuss
22-24 nov – Utställning Aurora

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

__________________________________

Nästa möte: torsdag 22 aug kl 19.15 i
Jakobssalen, Jakobsberg.
Välkomna till nästa möte där vi inbjuder alla
medlemmar att komma förbi och diskutera
aktiviteter att genomföra i föreningen!
Har någon ett bra förslag men inte kan komma på
mötet så maila gärna till
margareta.arvidsson@leardata.se eller
annmari.lindvall@gmail.com

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!

Järfällasalongen 2019 – exklusivt för
Konstforums medlemmar

Konstrunda Järfälla 2019
21-22 september, kl.11-16

I samband med att Järfälla Konstforum fyller 50 år arrangerar Konstforum
och Järfälla Kultur en medlemsutställning i Jakobsbergs Konsthall

Mer info finns
på https://konstrundajarfalla.webnode.se
Mail: konstrundajarfalla@gmail.com.

7 september-13 oktober 2019.

Du som är konstutövande medlem i Järfälla Konstforum inbjuds härmed att lämna in ett konstverk till
utställningen. Alla tekniker inom konstområdet är välkomna. Det inlämnade verket bör inte vara äldre
än två år.

Följ oss även på
Facebook: https://www.facebook.com/konstrundaj
arfalla/.
Broschyr finns att hämta på Klackenbergs böcker
och papper i Jakobsbergs centrum.

Märkning
Det inlämnade konstverket skall på baksidan vara märkt med konstnärens namn och mailadress eller
telefonnummer. Vidare skall verkets titel och teknik anges samt pris (eller försäkringssumma på verk
som inte är till salu).
Ramning
Målningar, teckningar, grafik, fotografi och andra verk som är avsedda att fästas
på väggen måste vara ordentligt monterade och försedda med upphängnings-an-ordning. Annars
riskerar dessa verk att gallras bort.
Maximalt mått för inlämnat verk:
Vi räknar med att det blir ett stort antal verk som kommer att vara med på
utställningen, så för verk som är avsett att hänga på vägg får den längsta sidan
inte överstiga 100 cm.
Inlämning
Inlämning av konstverk görs i Konsthallen, Jakobsbergs Bibliotek:
Tisdagen 3 september kl 16:30-18:30.
Var vänlig respektera dessa tider, lokalen är inte bemannad vid
andra tider.
Vernissage:
Lördagen 7 september kl 12-15 i Jakobsbergs Konsthall.
Utlämning
Utlämning av de utställda konstverken sker efter utställningens slut:
Måndagen 14 oktober kl 16:30-18:30
Har du frågor; kontakta Mikael Falk på Järfälla Kultur 08-580 296 74, mikael.falk@jarfalla.se

Orange ballong visar vägen! Välkomna!

Följande medlemmar i Konstforum

Prallan Allsten

foto & tovning, Legendvägen 33

ställer ut på Konstrundan:

Gunilla Berggren
foto, Jakobssalen

Peggy Bernin

måleri, Berghemsvägen 58

Linda Lidzén
foto, Jakobssalen

Ingemar Lundin

foto på kanvas och i ram, Jakobssalen

Lena Risling
smycken i silver, pärlor & sten, Släntvägen 10

Leena Myhr

akryl på planka & duk, Skogsvägen 15

Laura Sjöberg

akvarell & blandteknik, Jakobssalen

