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Vårsalong!
Spånga Konstförening

Bertil Arlert ställde ut sina fina
oljemålningar på årets första
utställning i mars.

Maria Broman ställde ut sina härliga akvareller
tillsammans med konstnärskollegan Bertil i
Grimstakonstnärerna.

Medlemsutställning i maj!

Planer för hösten

Äntligen dags för oss medlemmar att få visa våra konstnärliga
talanger. Vi har vårsalong 19 maj - 2 juni där medlemmarna får
delta med max tre egna verk var. Vi har fått in anmälan från 18
medlemmar och vi hoppas få plats med allt utan att behöva välja ut
verk. Anmälda verk lämnas till församlingshuset den 17 maj mellan
kl 14 och 15. Se bifogat vernissagekort.

Vi planerar också för höstens
aktiviteter med bl a ett besök på
Karolinska sjukhuset om det går
att genomföra.

Under utställningsperioden kommer vi också att presentera
elevarbeten från bildämnet i Spånga grundskola.
Som vanligt lottas en konstbok eller annat konstverk ut bland
närvarande medlemmar under vernissagen. OBS! Vi har
utlottningen efter presentationen av konstnärerna, ca 1 tim efter
öppnandet, så vill ni delta så kom innan dess. Servering av matig
paj med dryck under vernissagen.

Vi har bokat in två konstnärer för
september-utställningen och
väntar på besked från Spånga
församlingshus vilket datum vi
kan ha vernissage.

Välkomna med förslag på
aktiviteter!
.

Kom ihåg datumen!
Spånga
vårmarknad

Vernissage
Vårsalong

Besök
Marabou-parken

14 maj
10.00-15.00

19 maj
18.30-20.30

8 juni
13.00

Spånga Konstförening
Pg 364881-3
www.spangakonst.se
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SPÅNGA KONSTFÖRENING

MEDDELANDE NR 2 – 2022

AKTIVITETER
Besök Marabou-parken
den 8 juni kl 13.00

Spånga vårmarknad 14 maj
I år kommer vi att delta med ett bord i Spånga
vårmarknad den 14 maj. Det vore jättekul om
många kommer till vårt bord och köper lite lotter.

Nu var det länge sedan vi tillsammans
besökte Marabou-parken och någon
utställning där. Det som är aktuellt där nu
är avgångsarbeten av elever som går ut
Konsthögskolan. Det kan vara trevligt att se
vad våra blivande konstnärer arbetar med.
Vi får en guidad visning av utställningen
kl 13.00 och vi kommer också att få en
visning av skulpturparken. Det tar totalt ca
1 tim och sedan kan de som vill fika
tillsammans i Dolks kök. Är det fint väder
kan man strosa i parken också.
Kostnad 100 kr/pers för guidningen .
Själva entrén är gratis.

Det blir fina vinster, bl a tavlor av Oscar Paul,
medlemskap i konstföreningen, glasunderlägg av
Anders Palmér, konstbok av Lars Lerin, mm.

Vi träffas utanför entrén kl 12.45. Anmäl till
Christina på christina.carinder@gmail.com
eller tel 070-277 3997 senast den 1 juni.
Betalning till plusgirokonto 364881-3
senast den1 juni.

Vi kommer att dela ut flygblad om föreningen
och hoppas att nå ut till Spånga-borna så att vi
kan bli lite fler medlemmar.

Vi ställer in aktiviteten om det blir för få
anmälningar.

Vi har fått ett erbjudande om att några
medlemmar ska visa upp sina alster
tillsammans med Spånga Folkans
dragspelsklubb. Vi har skickat ut den inbjudan
till anmälda konstnärer till Vårsalongen. De
som är intresserade kan kontaka arrangören
direkt.
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