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Jubileumsår
med Spånga Konstförening

John Eyre, Carina Moberg-Eyre
och Mollie Albertsson ställde ut i
vår regi i november förra året.

Årsmöte
I samband med nästa utställning har vi vårt årsmöte som vi
hoppas många kommer till.
Verksamhetsberättelsen
kommer att finnas tillgänglig
vernissagedagen i pappersform. På vår hemsida hittar ni
verksamhetsberättelsen en
vecka innan.
Årsmötet börjar kl 16.00.
Välkomna!

Kommande utställning
Boka redan nu in i almanackan
nästa vernissage som blir den
26 maj. Mer om det i nästa
utskick.

Årets första utställare: Elinor Pilebro
& Svante Trottestam
Välkommen till ett jubileumsår med utställningar och aktiviteter. Vi firar vårt 70-års-jubileum genom att ta fram en jubileumsskrift som presenterar alla konstnärer som ställt ut hos oss de
senaste tio åren. Vi kommer också att ha extra fina närvaropriser
för medlemmar som besöker våra vernissager. I höst ordnar vi en
jubileumsfest, men mer om det i kommande utskick.
Vår första utställning 2018 blir 4-17 mars då vi har glädjen att
presentera en Spånga-konstnär, Elinor Pilebro, som presenterar
sina akvareller och Svante Trottestam, en Järfälla-konstnär som
visar sina oljor, se vernissagekort.
På vernissagedagen har vi också årsmöte. Hoppas att många
kommer då. Separat kallelse bifogas. Servering under
vernissagen. Som vanligt lottar vi ut konstbok och/eller
konstföremål för närvarande medlemmar.

Kom ihåg datumen!

Spånga Konstförening
Pg 364881-3
www.spangakonst.se

Vernissage

Årsmöte

4 mars
kl 14.00-16.00

4 mars
kl 16.00-17.00

Se separat
vernissage-kort.

Se separat
kallelse.

Måleriyrkets
museum
20 febr, kl 18.00.
Prova-på-kurs i
akvarell
20 mars, kl 18.00
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Aktiviteter
Måleriyrkets museum, Brännkyrkag 71,
Tisdag 20 februari, kl 18.00.
Vi besöker Måleriyrkets museum som är ett
hantverks-, konst- och kulturmuseum som öppnades
1970, i en byggnad från 1700-talet. Samlingarna i
museet är från 1700-talet till modern tid idag.
Museet kommer att upphöra i mitten av april så det
är sista chansen att se det.
Här visas alla typer av måleriverktyg, ett stort
sortiment av färgpigment, lite av tapetens historia,
ända från tiden då pappersark handmålades och
sedan syddes samman till tapeter. Vi får också lära
oss om illusionsmåleri och kliva in i en gammal
måleriverkstad.
Besöket är kostnadsfritt. Samling utanför på
Brännkyrkagatan 71 (nära T-bana Zinkensdamm)
kl 17.45.
Anmäl dig till Christina Carinder senast den 16
februari på 070-277 39 97 eller via email
christina.carinder@gmail.com

Prova-på-kurs i akvarell
20 mars kl 18.00-21.00
Är du nyfiken på akvarellmålning? Då har du
möjlighet att prova på det nu, med handledning av
vår ordförande, Sigrid, som kommer att visa
grunderna i tekniken, akvarellfärger, akvarellpennor
och olika typer av penslar och papper.
Vi håller till i Spånga församlingshus. Kostnad 150
kr och då ingår kaffe och kaka.
Anmäl dig till Sigrid Löfgren senast den 13 mars på
sigridlofgren@hotmail.com eller per tel 072-834 52
46.
Vi ses på vernissagen och årsmötet!
STYRELSEN

Vi får bl a kliva in i en gammal måleriverkstad
och lära oss lite om tapetens historia på vårt
besök på Måleriyrkets museum.

Medlemskort m m
Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 250 kr/
/pers. Det är jättebra om ni betalar in avgiften så
snart som möjligt så att vi vet hur mycket pengar vi
har att röra oss med för inköp av konst. Glöm inte
att ange avsändare så att vi vet vem som betalat.
Vi ber er att vara noga med summan som ni
betalar in, 250 kr, och att ni håller reda på om ni
betalat eller inte. Betalar ni för mycket eller flera
gånger ser vi det som en gåva till föreningen. Om
du är osäker på om du betalat, skicka ett mail och
fråga till aryger@telia.com eller ring 0735-1166 55.
Ni som är medlemmar och glömt att betala
årsavgiften före utlottningsmötet i november
kommer att få en påminnelse så att ni inte missar
utlottningen.
Betala till Plusgirokonto 364881-3
(glöm inte ange vem som betalar)
Vi vill också påminna om att vi är väldigt
tacksamma om så många som möjligt kan ta emot
utskicken via email. Det sparar både tid och
pengar. Du som får utskicket via vanlig post och
vill ändra till email, meddela det till
christina.carinder@gmail.com.

