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Kom ihåg datumen! 

Våren är här! 
Spånga Konstförening 

Medlemsavgift 
Vi hoppas naturligtvis att du vill 
fortsätta vara medlem i 
föreningen. Vi påminner därför 
om att betala in medlems-
avgiften 250 kr snarast möjligt 
till vårt plusgirokonto 364881-3. 
Glöm inte att ange vem som 
betalar. 

 
Vällingby Vårsalong 

Besök gärna vårsalongen i 
Vällingby där 80 konstnärer 
ställer ut t o m 27 april. Öppet: 
vard 10-17, helg 10-15 i Folkets 
Hus på Albert Aronsons torg 5. 

Marie-Louise Landén och Barbro 
Piehl ställer ut 

Heldagsutflykt  
Brixel-gården 
 
11 maj  
09.30 - ca 17.00 
 

Vernissage 
 
9 maj   
17.30-19.30 
 
 Spånga Konstförening 

Pg 364881-3 
www.spangakonst.se 

Besöket på konserthuset lockade 
många medlemmar. Här samlas vi utanför, 
sedan är vi i foajén utanför Grünewaldssalen.  
 

Efter typiskt aprilväder hoppas vi att våren nu är här och vi ser fram 
emot nästa utställning som blir den 9-29 maj. (OBS andra datum än 
tidigare aviserat). Utställare blev ändrat i ett sent skede pga 
sjukdom, men vi är jätteglada att Marie-Louise Landén, som har 
ställt ut hos oss tidigare, och Barbro Piehl, som ställer ut sina 
vävnader för första gången, har kunnat ställa upp med kort varsel. 
Se mer i bifogade vernissage-kort. 
 
Servering av sallad och dryck till humana priser under vernissagen. 
Närvaropris blir en mycket fin bok från den aktuella utställningen 
på Waldermarsudde: ”Grez-sur-Loing – Konst och Relationer” 
som kommer att lottas ut bland närvarande medlemmar. 

Besök GAN-
utställning  
 
12 juni   
17.45 
 
 

Olof Nanneson ställde ut hos oss i  
februari tillsammans med Cecilia 
Hedlund och Tian Gan. Den översta 
tavlan har vi köpt in för utlottning. 
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AKTIVITETER 

Utflykt till Brixel-gården i Arboga 
Lördagen den 11 maj åker vi tillsammans i 
bilar till Arboga och till skulpturparken på 
Brixel-gården. Vi utgår från Spånga 
församlingshus kl 09.30. Vi stannar i 
Arboga för en enkel lunch på Café Två 
Skator. Vi åker ytterligare ca 2 mil för att 
komma till Brixel-gården och få en visning 
på ca 2 tim (beräknat ankomst 13.00). Vi 
avslutar med fika där och åker sedan hemåt 
igen. Det blir en härlig heldag. 
www.brixel.com/brixelgarden 
 
Vi i styrelsen har ca 5 bilar att fördela 
deltagare på (3 medpassagerare i varje bil). 
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 betalar man själv direkt till Caféet. Vi 
kommer att skicka ut en meny till dem som 
anmäler sig, där man får välja det man vill 
äta till lunch så att vi kan förbeställa.  
 
Man anmäler sig genom att maila till 
christina.carinder@gmail.com eller ringa 
070-2773997 och sedan sätta in pengar på 
vårt plusgirokonto 364881-3 senast den  
30 april. Du anmäler namn på deltagare, 
om du vill åka med eller tar egen bil. Tar du 
egen bil, meddela då om du kan tänka dig 
att ta någon med dig i din bil. Vi försöker 
sedan fördela alla anmälda på befintliga 
bilar. Det är inget mini- eller maxiantal för 
deltagande så det går bra att ta med även 
icke-medlemmar på utflykten. Vid plusgiro-
inbetalningen, var noga med att ange 
deltagares namn. 150 kr för inträde och 
kaffe. Medåkaravgiften betalas direkt till 
föraren. 

Besök på Sven-Harrys konstmuseum 
med GAN-utställning 
 
Den 12 juni går vi tillsammans på Sven-
Harrys konstmuseum. Eastmansvägen 10. Vi 
får guidad visning av en utställning om Gösta 
Adrian-Nilsson (GAN) där utgångspunkten 
är de så kallade Stockholms-
åren 1917-1919 och den numer 
legendariska utställningen  
Sjömanskompositioner på 
Gummesons i januari 1918. 
GAN räknas som en 
betydande pionjär inom den 
svenska modernistiska 
konsten. 
 
Vi samlas i receptionen  
kl 17.30. Visningen börjar 17.45. Kostnad 
150 kr. Blir vi för få deltagare kan vi behöva 
ställa in. Anmäl dig senast den 25 maj 
genom att sätta in 150 kr på vårt 
plusgirokonto 364881-3 och ange deltagares 
namn. Maila också ditt deltagande till 
christina.carinder@gmail.com eller ring  
070-277 3997, så att vi kan nå dig vid inställt 
evenemang.  


