
 

Kom ihåg datumen! 

Nytt år, nya möjligheter 
med Spånga Konstförening 

Utställning med Olof Nanneson, 
Cecilia Hedlund och Tian Gan  
Vi får tacka för ett trevligt jubileumsår 2018. Kul att så många 
deltog på jubileumsfesten och att det blev så många tavlor sålda 
under jubileumsutställningen. 

I år blir vår första utställning 16 feb -1 mars med tre konstnärer 
med olika uttryck; Olof Nanneson, olja, Cecilia Hedlund, 
skulptur m m och Tian Gan, linoleumsnitt, se bifogade 
vernissagekort. På vernissagedagen har vi också årsmöte, en 
halvtimme före öppnandet. Hoppas att många kommer då. 
Separat kallelse bifogas. Servering av kaffe med bröd, även dryck 
och snacks, under vernissagen. Som vanligt lottar vi ut konstbok 
och/eller konstföremål för närvarande medlemmar. 

Årsmöte 

16 februari  
kl 14.30-15.00 

Se separat 
vernissagekort. 

Vernissage 

16 februari 
kl 15.00-17.00 

Se separat  
kallelse.  

M E D D E L A N D E  1  -  2 0 1 9  

Årsmöte 
I samband med nästa utställ-
ning har vi vårt årsmöte som vi 
hoppas många kommer till. 
Verksamhetsberättelsen 
kommer att finnas tillgänglig 
vernissagedagen i pappers-
form. På vår hemsida hittar ni 
verksamhetsberättelsen en 
vecka innan.  

Årsmötet börjar kl 14.30. 

Välkomna! 

 

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 

Konstvisning på 
Konserthuset 
20 mars, kl 16.30. 

 

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

Uppskattat ateljébesök hos 
AnnLouise Messing, silversmed 
och Maria Tårup, keramiker, 
den 13 november. 

Några av verken som lottades på 
utlottningsmötet den 17 nov. Styrelsen 
hade som vanligt bakat äppelpajer till 
kaffet. 
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Konstvisning på Konserthuset 
Stockholms Konserthus invigdes 1926 och är ett av 
Sveriges vackraste exempel på den nyklassicistiska 
stilen inom arkitektur och design.  
 
Konserthuset skapades av arkitekten Ivar Tengbom 
och smyckades av tidens ledande formgivare och 
konstnärer, som till exempel Carl Milles, Isaac 
Grünewald och Carl Malmsten. Ivar Tengboms 
vision var att bygga ett antikt tempel till musikens 
ära nära polcirkeln.  
 
Vi har bokat en konstvisning den 20 mars kl 16.30. 
Vi samlas en kvart innan utanför stora entrén. Vi får 
en guidning runt i Konserthusets foajéer och salar, 
och guiden berättar om konstskatterna, husets 
tillkomst och långa historia. 
 
Kostnad 100 kr/pers (90 kr för pensionärer). 
 
Anmäl dig till Monica Mattson senast den 13 mars 
på 070-403 91 31 eller via email 
monica.mattson@comhem.se 
Betalningen sätts in på vårt plusgirokonto 
364881-3 i samband med anmälan. 
 
Utflykt till Brixel-gården i Arboga 
Vi fick tips från en medlem att ordna ett besök på 
Brixel-gården i Arboga. Vi tog fasta på det och har 
bokat visning lördagen den 11 maj. Vi åker i egna 
bilar med start vid Spånga församlingshus. Planen är 
att vi äter lunch i Arboga och sedan får en visning på 
ca 2 tim av Brixel-gården och avslutar med fika där. 
Sedan hemfärd. Det blir en heldag. Läs gärna mer 
om Brixelgården på www.brixel.com/brixelgarden 
 
 
 
 
 
 
 
Boka in datumet redan  
nu så återkommer vi i  
nästa utskick med mer   
detaljer. Vi i styrelsen  
har ca 5 bilar att för- 
dela deltagare på. Vill  
man åka med kostar det  
150 kr/pers som medföljande i en bil.  
Guidad visning och kaffe med kaka kostar 150 
kr/pers. Lunch bekostar man själv.  

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2019 är oförändrat 250 kr/ 
/pers. Vi är tacksamma om ni betalar in avgiften 
senast den 28 februari, men varför inte så snart du 
får detta i din hand så att det inte glöms bort. 
Glöm inte att ange avsändare så att vi vet vem som 
betalat.  
    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 250 kr till Plusgirokonto 364881-3 
(glöm inte ange vem som betalar) 

 
 

Aktiviteter 

Guiden visar oss runt i Konserthusets foajéer och salar 
och berättar om konstskatterna och husets tillkomst. 
Foto: Jan-Olav Wedin 
 

Besök på Sven-Harrys konstmuseum 
med GAN-utställning 
Vi planerar ett besök för att titta på GAN-
utställningen den 12 juni. Mer om det i nästa 
utskick. 

Vällingby Vårsalong 2019 på 
Vällingby Folkets Hus går av stapeln den 
13-25 april 2019. Alla är välkomna att söka, såväl 
amatör som etablerad konstnär. Du kan söka 
med 1-3 verk i valfri teknik. Ansökan sker via 
mail till salong@vallingbyfh.se senast den 28/2  
2019. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter, 
fotografi på det/de verk du söker med, samt 
information om mått, titel, pris och teknik. De tar 
ingen provision på eventuell försäljning. 


