
 

Kom ihåg datumen! 

 

Vi firar 70 år! 
med Spånga Konstförening 

Jubileumsutställning med verk av 
Oscar Paul och Harald Östergren  
Välkommen tillbaka från sommaruppehållet! Vilken sommar vi 

har haft! Många tycker nog att det varit alldeles för varmt och 
några uppskattar det säkert för att man kan bada mycket ute. 

Men nu är det skönt att komma igång med höstaktiviteterna. 

I år fyller ju konstföreningen 70 år och vi firar det med en 

jubileumsutställning med verk av Oscar Paul och Harald 
Östergren, som var med och startade föreningen 1948 
tillsammans med Harry Martinsson. Utställningen pågår till  

28 september. Vi har också tagit fram en jubileumsbroschyr med 
bilder och text om de konstnärer som ställt ut i vår regi de senast 

10 åren. Vi säljer den för 25 kr/st. 

Vernissage 
Jubileumsutställning 

15 september  
17.30 
 
 

M E D D E L A N D E  3 -  2 0 1 8  

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 

Utlottningsmöte 
Utlottningsmötet är bokat till den  
17 november kl 14.00.  
 
Utlottningskonsten kommer att hänga i 
församlingshuset en tid innan så att ni 
får chans att se vilka vinster som väntar. 
Mer om det i nästa utskick. 

Nästa utställning 
Nästa utställningsperiod blir i samband 
med utlottningsmötet. Då ställer Pauline 
Millqvist ut tillsammans med 
utlottningskonsten. Ni känner igen 
henne från Spånga Bosättning. Vi 
återkommer i nästa utskick med mer 
information och exakta datum för 
utställningen. 
 

Fler medlemmar 
Vi vill gärna ha fler medlemmar i 
föreningen. Tipsa vänner och bekanta 
om konstföreningen och vår hemsida 
och hör gärna av er till någon i styrelsen 
med förslag på vad vi kan göra för att 
öka medlemsantalet. Glöm inte att du 
kan köpa presentkort med medlemskap i 
föreningen. En utmärkt gåva till den som 
”har allt”! 
 
Vi vill också slå ett slag för att 
medlemsavgiften betalas in så snart 
som möjligt så vi vet vad vi har att röra 
oss med inför utlottning och inköp. 

Guidad visning av Evert Lundquist 
ateljé på Drottningholm den 
6 maj 2018.  

Medlemmars egen 
konstförsäljning  
 20 oktober  
12.00-15.00 

 

15 september  
16.00-17.30 
 
 Jubileumsfest 
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Aktiviteter 
Jubileumsfest 15 september 
Välkomna att fira Spånga konstförenings 70-årsjubileum 
den 15 september i Spånga församlingshus. Läs mer om 
programmet och anmälan i bifogad inbjudan.  
 
Vi hoppas på stor uppslutning och du är välkommen att 
ta med gäster som inte är medlemmar, men då kostar det 
lite mer för icke medlem. Under jubileumsvernissagen får 
vi tillfälle att handla fina konstverk till riktigt bra priser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips för egna aktiviteter 

Medlemsförsäljning av konst 
20 oktober 12.00-15.00 

Passa på tillfället att gå igenom all konst du har 
hemma och som du kanske tröttnat på. Det kan vara 
några andra som uppskattar tavlorna och vill köpa 
dem! Det är mycket trevligare än att konst står i 
något förråd och glöms bort. 
 
Vi har bokat församlingshuset för att den som vill ska 
kunna hyra ett bord och väggen bakom för att under 
trevliga former visa upp konsten och försöka sälja 
den. Om du bara har ett fåtal verk att sälja kan du 
försöka gå ihop med någon vän och hyra bordet 
tillsammans. 
 
Det kostar 200 kr för att hyra ett bord och väggen 
bakom. Föreningen har blåa och beiga dukar som du 
kan använda att lägga på borden. Etikettmärkning 
med det pris du vill ta ordnar du med själv.  
 
Från kl 10 den 20 oktober kan du komma med 
tavlorna för att hänga upp dem vid ditt bord. 
Styrelsen hjälper till med upphängningen. 
 
Du står själv och säljer dina tavlor. Vi rekommende-
rar att du kan ta emot betalning via swish. Det är inte 
så många som har kontanter nu för tiden.  
 
Styrelsen ordnar med försäljning av korv och bröd 
och dryck under öppettiden. 
 
Anmäl dig senast den 10 oktober genom att betala in 
200 kr på vårt plusgiro 364881-3 och ange bordshyra 
och ditt namn som meddelande till betalningsmotta-
garen. Skicka också ett mail till 
christina.carinder@gmail.com för att tala om att du 
tänker delta. Tala då om ungefär hur många tavlor 
du tänker visa upp så att vi vet hur mycket ståltråd 
och tid som går åt vid upphängningen. 
 
 

Här jobbar styrelsen med att prissätta alla 
tavlorna till utställningen. 

Nationalmuseum öppnar igen den 13 oktober 2018. 
 
Nationalmuseum är Sveriges största konst- och 
designmuseum. När museet invigdes 1866 var det ett av de 
modernaste i världen. Nu är det dags igen. 13 oktober 2018 
slås portarna upp till en helt ny museiupplevelse, i en 
nyrenoverad byggnad.  
 
I det nyrenoverade Nationalmuseum står både 
konsten och människorna i centrum. Utställnings-
ytorna blir större och det blir möjligt att visa mer 
konst. Samlingarna, med konst från sex århundra-
den, spelar huvudrollen och presenteras på nytt sätt. 
Vid sidan av dem visas tillfälliga utställningar med 
aktuella teman. Fler besökare får plats och klimatet 
blir bättre, både för konsten och för alla som vistas i 
museet. Barnverksamheten får större utrymme 
liksom restaurang och rum för såväl aktiviteter som 
för vila och eftertanke. 
 
För första gången i Norden visar Nationalmuseum 
en utställning med måleri av John Singer Sargent 
(1856–1925). Han är inte så välkänd i Sverige men i 
USA och Storbritannien räknas han som ett av den 
internationella konstens stora namn från sekelskiftet 
1900. Den utställningen visas 13 okt – 13 jan. 

John Singer Sargent, Claude Monet målar i 
utkanten av en skog. © Tate, London 2017. 
 


