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Våren är här!
Spånga Konstförening

På besök i Måleriyrkets
museum

Ulf Flenberg och Lena Ekman
ställer ut i maj!
Äntligen har våren kommit och vi ser fram emot nästa utställning
som blir den 26 maj – 8 juni. Utställare är konstnärsparet Ulf
Flenberg och Lena Ekman, se mer i bifogade vernissagekort. Ulf
Flenberg är amatörentomolog med intresse för fjärilar och
skalbaggar. Han skulpterar skalbaggar i glasteknik. Lena målar i
akvarell, olja och akryl.
Eftersom det är jubileumsår lottar vi ut extra fina konstverk bland
närvarande medlemmar under vernissagen. Servering av kaffe med
bröd, vin och snacks till humana priser under vernissagen.
Välkomna!

Kom ihåg datumen!
Besök i Evert
Lundquists ateljé

Vernissage

Jubileumsfest!
I höst planerar vi en
jubileumsutställning med en fest
efteråt. Vi hoppas få boka en
lördag i september i
församlingshuset för eventet och
vi får veta efter den 30 april
vilket datum det blir. Vi lägger
upp datumet på hemsidan och
mer information kommer i
höstens första utskick i augusti.
Jubileumsutställningen kommer
att innehålla tavlor av två
konstnärer som var med och
startade Spånga Konstförening
för 70 år sedan. Tavlorna är en
donation och de är alla till salu.

26 maj 14.00-16.00

6 maj kl 15.00
Vid Kina Slott

Spånga Konstförening
Pg 364881-3
www.spangakonst.se
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AKTIVITETER

Planer för hösten

6 maj kl 15.00 – Öppen guidad visning
av Evert Lundquist ateljé på
Drottningholm.

Egen tavelförsäljning
Vi i styrelsen har diskuterat om det skulle vara
intressant för medlemmarna att ordna
en ”loppis” med tavlor som man inte längre har
plats för. Vi har tidigare haft konstauktioner,
men nu vill vi prova med att medlemmar som
önskar delta får hyra ett bord med vägg bakom
för att själv stå och sälja sina tavlor. Man sätter
pris och tar emot pengarna direkt själv. Det
föreningen får för att vi arrangerar är hyran för
borden. Innan vi drar igång aktiviteten vill vi
höra med er om det över huvud taget finns
något intresse för det. Skriv ett mail till
christina.carinder@gmail.com och meddela ditt
intresse senast 29 maj så vi vet om vi ska gå
vidare med arbetet. Vi tänker oss att hyran för
bordet (och vägg) är 250 kr. Det är också ok att
försöka sälja tavlor man själv gjort.

Konstnären Evert Lundquists ateljé i Drottningholms slottspark står kvar som han lämnade den
1993, ett år före sin död. Han verkade här 1953 –
1990 och man kan fortfarande uppleva den
atmosfär som rådde då.

Arrangemanget kommer att äga rum någon
gång i oktober, mellan jubileumsfest och
utlottningsmöte. Vi tänker oss att försäljningen
pågår under en lördag mellan 12 och 16 (kan
diskuteras). Styrelsen ordnar med kaffeservering
till försäljning under tiden.

Ateljén ligger i det
gamla maskinhuset vid Kina Slott, som
användes för att alstra ström till Drottningholms
Slott vid 1900-talets början. På 50-talet övergick
man till växelström och upplät huset som ateljé åt
Evert Lundquist.

Vi väntar på er respons!

Akvarellkursen i mars

Vi blev verkligen glada när så många som 18 personer anmälde sig till prova-på-kursen i akvarell.
Deltagarna var engagerade och resultatet blev en hel
vägg med fina konstverk.

Numera är ateljén museum och här ses oljemålningar, kolteckningar och torrnålsgravyrer av Evert
Lundquist (1904–1994), och oljemålningar av hans
hustru Ebba Reutercrona (1911–1998), akvareller
av sonen Manne och en skulptur och en
oljemålning av sonen Hymme. Ingen av dem är nu
i livet. Många av ”modellerna” till målningarna
och gravyrerna finns här, liksom mängder av
målarutrustning, souvenirer, reproduktioner och
allt som skapar känslan att konstnären bara gått ut
på en liten promenad…
Besöket är gratis och vi deltar i en allmän, guidad
visning. Vi samlas utanför kl 14.45 och
visningen börjar kl 15.00. Ingen anmälan
behövs. Vår klubbmästare Lisbeth
Siewertz möter upp vid kassan på Kina
Slott och ser till att biljetter, som är
gratis, hämtas ut till alla innan visningen.

Vår ordförande Sigrid hade dukat upp i
stora hallen med akvarellpapper, penslar och
akvarellpennor inför prova-på-kursen hon ledde i mars och
som 18 personer anmält sig till.

Parkering finns vid Kina Slott.
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