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Ändrad utställning och
dragning i konstlotteriet

La Linda,
skulptur av
Eva Lange
Dimma över älven, fotografi
av Eva Bucksch som ställer ut
7-20 nov tillsammans med
utlottningskonsten.

Moment, skulptur av
Lennart Källström

Utställningen med Eva Bucksch,
Matilda Bengtsson och Susanne Nyholm
framflyttad
Tyvärr var vi lite för positiva och angelägna om att sätta igång verksamheten. Det visade sig att församlingshuset inte har öppet så länge coronapandemin pågår. Det innebär att besökare inte kommer in under dagtid
som vanligt. Det fick vi inte veta när vi bokade. Vi har därför flyttat
utställningen till någon gång i vår när vi hoppas att allt har lugnat ner sig.
Vi kommer istället att ordna vernissage med utlottningskonsten på ena
väggen och fotografen Eva Bucksch’ verk på den andra. Vi hoppas ni
vågar komma och titta på verken ni kan vinna och samtidigt njuta av
Evas fotografier. Vernissagen blir den 7 november kl 14.00-16.00 och
verken kommer att finnas till beskådan t o m den 20 november.
Du hittar öppettiderna på baksidan.

Besök i skulpturparken vid Görvälns slott
lockade 17 medlemmar. Vi hade tur med
vädret och det blev en riktigt intressant
guidning.

Planer för våren
Om corona-pandemin avtar till
våren planerar vi att göra ett
nytt studiebesök på Karolinska
sjukhuset för att titta på konst,
särskilt för er som inte fick plats
i våras.
Vi får återkomma med fler
aktiviteter när Folkhälsomyndigheten kommer med
riktigt positiva besked.

Kom ihåg datumen!
Vernissage

Dragning i konstlotteriet

7 november
kl 14.00-16.00

21 november
kl 14.00

Servering av dryck och
snacks
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Efter själva dragningen på lördagen kommer vi att
kontakta vinnarna och be dem komma till församlingshuset för att hämta vinsten. Det smidigaste är om det går
att hämta under lördagen. Om det inte fungerar får vi
komma överens om annat tillfälle.

Visning av utlottningskonst och
fotografier av Eva Bucksch
Samtidigt med utlottningskonsten så kommer vi att ställa
ut Eva Bucksch’ fotografier som vi berättade om i förra
utskickets vernissagekort.

För er som ännu inte betalat in medlemsavgiften för 2020
och vill delta i utlottningen, är det bra att veta att vi
behöver ha in avgiften 250 kr senast en vecka innan,
alltså senast den 14 november.
Ni som inte betalat ännu får en påminnelse i detta
utskick. Om ni anmält att ni vill ha utskick via email får
ni påminnelse den vägen. Ni som får brev får en röd lapp
som påminnelse. Men det är ni själva som ansvarar för
att ni har betalt. Om det är några oklarheter ang.
betalningen, kontakta kassören Agneta 0735-116655.
Eftersom vi förstår att det kan kännas lite tveksam att
betala in avgift när mycket är inställt pga corona så vill vi
locka med några extra vinster i lotteriet (normalt 1 vinst
på 10 medlemmar). Vi har gjort en del trevliga inköp
under året och en del kommer vi ha med på utlottningen.
Vi hoppas verkligen att ni vill vara med i föreningen trots
corona!

Ovädershav, fotografi av Eva Bucksch

Vernissage blir 7 november kl 14.00-16.00. Vi serverar
endast dryck och snacks under vernissagen till
överkomliga priser.

Alla nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till
föreningen. Tipsa gärna vänner och bekanta att
information om oss finns på vår hemsida
www.spangakonst.se

Övriga öppettider blir:
söndag 8/11, kl 15.00-17.00
fredag 13/11, kl 17.00-18.30
lördag 14/11, kl 14.00-16.00
söndag 15/11, kl 15.00-17.00
tisdag 17/11, kl 17.00-18.30
fredag 20/11, kl 15.00-16.00

Vykort av Oscar Paul och
Harald Östergren
I det här utskicket lägger vi med några vykort av Oscar
Paul och Harald Östergren som vi tog fram till jubileet.
Använd dem gärna till att skriva ett kort till någon vän
för att pigga upp i dessa trista corona-tider. Samtidigt så
sprids lite bilder av Spånga-konstnärer.

Medlemmar ur styrelsen kommer att vakta under dessa
tider. Vi kommer se till att det inte är mer än 50 personer
samtidigt i lokalen. Ta med er den fullmakt som ni får
med i detta utskick, fyll i de verk i prioritetsordning som
ni vill ha vid ev vinst i konstutlottningen, och lämna till
vaktande styrelseledamot. Glöm inte att skriva ditt
telefonnummer.

Vill man inte skicka dem så fungerar de väldigt bra att
rama in och sätta på väggen!

Vi kommer att lägga upp utlottningskonsten på vår
hemsida också, så att ni som inte har möjlighet att besöka
församlingshuset på de ovan angivna tiderna får en chans
att prioritera verk om ni skulle vinna. Ni ska då skicka
fullmakten till aryger@telia.com eller till Agneta Ryger,
Trastbacken 10, 163 54 Spånga. Den behöver tas emot
senast 19 november för att vi ska kunna administrera det.

Ni som får utskicket via email kan hämta vykorten under
vernissagen eller under övriga öppettider som anges i
kolumnen bredvid.

Julen närmar sig och ett julklappstips är
ett medlemskap i Spånga Konstförening.
Vi har presentkort med kuvert för 250 kr (2021)
till försäljning under vernissagen. De kan också
skickas per post om ni inte kan närvara. Eller
varför inte köpa en tavla som julklapp?

Vi har beslutat att genomföra dragningen i konstlotteriet
utan närvaro av medlemmarna pga corona. Vi gör det
dagen efter nedtagningen av utställningen, alltså den
21 november kl 14.00. Vi har bett tre personer utanför
styrelsen att närvara under dragningen så att de kan
övervaka att det går rätt till. Dessa är Susanne Wallin
(bitr revisor), Inger Torstensson och Christina Sjödin
(ledamöter i valberedningen).

Hoppas vi ses på vernissagen!
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