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Vallentuna konstförening 2/2017

Årsmötet 15 februari – nya funktionärer

● 1 juni kl. 18, Waldemarsudde
Visning av Joan Miró–Vardagslivets poesi
Se sid. 2.
● 26 augusti kl. 8, Vallentuna stn (preliminärt)

Bussresa till Västerås
Se sid. 2.

Kalendariet
● 3 april kl. 14, Mariatorget

Skulpturvandring på Söder med Anders Engman
Se sid 2.
●  22 april kl. 14, Villa Akleja, Vaxholm

Visning av J.A.G. Acke-utställning
Se  sid 2.

Grattis alla vinnare!

Årets årsmöte hölls i Kulturrummet den 15 februari med drygt 70-talet
närvarande medlemmar.

Mötet leddes i år av Birgit Göransson som med klar och tydlig stämma
raskt klarade av dagordningens punkter.

Efter fem år med samma personer i styrelsen blev det i år nyval på flera
poster. Ordföranden, Alf Åhbeck, hade avböjt återval och som hans
efterträdare valdes Lennart Hallsten, som varit föreningens sekreterare de
senaste fem åren. Som ersättare för det år som återstod av Lennarts mandat
som styrelsemedlem valdes Karin Hammarqvist, som också träder in i
rollen som sekreterare.

Även Hans Göransson, som deltagit i styrelsen i ett tiotal år, hade
meddelat att han nu inte önskade fortsätta. Som ny medlem i styrelsen
valdes Magnus Bard, den kände satiriska tecknaren och illustratören som
väl inte kräver någon närmare presentation. Magnus valdes på ett ordinarie
mandat på två år. På det andra ordinarie mandatet som var öppet för val
omvaldes Stig Rybrink.

Marjatta Saastamoinens mandat som suppleant gick ut i år och hon
meddelade att hon inte ville väljas för en ny period. I stället valdes Mona
Beck-Andersson. Marjatta har gjort en jätteinsats som medlem av
utställningsgruppen med ansvar för val av utställare i Folktandvården
väntrum och genom att på egen hand sköta föreningens amatörutställningar.
Maj Norling har ytterligare ett år kvar som suppleant.

Föreningens revisor, Bo Isakson, omvaldes medan Anders Torberger
avböjt återval som revisorsuppleant. Som ny suppleant valdes Staffan
Rosander.

Jan-Erik Forsberg och Lars-Olof Hilmertz förklarade sig beredda att
fortsätta i valberedningen och omvaldes följaktligen. Anders Torberger
ersätts däremot av Hans Göransson.

I inköpsgruppen ersätter Marie Sparr och Julia Bergström Louis Sparr
respektive Lennart Ålund. Lennart valdes i stället in i utställningsgruppen
som Marjatta lämnade. Ny som styrelsens representant i den gruppen blir
Magnus Bard efter Hans Göransson.

Styrelse och arbetsgrupper presenteras som vanligt i rutan längst ned på
andra sidan och hemsidan ger detaljerade kontaktuppgifter.

Årsmötet  beviljade styrelsen ansvarsfrihet efter att ha hört verksamhets-
berättelsen, årsredovisningen och revisorns rapport och förslag, och
godkände sedan den presenterade budgeten och styrelsens förslag till
medlemsavgift, oförändrad 275 kr.

Protokoll från årsmötet kan, liksom årets budget, hämtas ned från
hemsidan.

Vinnare Nr
Vinst

Titel Konstnär
Inger Hellstedt 2 Light III Helena Trovaj
Leena Enbuske 8 Vasaloppsåkare Ina Almegård
Ingrid Lingmark 3 Vid havet Ulla-Britt Hede
Maj Norling 9 Hundens allvarsamhet M. Malmvall-Nisses
Karin Hammarqvist 7 Amos 5:23-24 Peter Freudenthal
Louis Sparr 6 Lusthus/Periskop KG Nilsson
Lars-Olof Hilmertz 5 Vi två Vivi Calissendorf
Anne-Marie Lidström 10 Manhattan Lisa Rinnevuo
Peter Sherman 4 Dam med boa A-C Lindvall Nordberg
Mona Beck-Andersswon 12 Medvind Margareta Lewkowics
Seija Nilsson 11 Danielle, movements 7 Peter Sherman
Gun-Britt Sandström 14 Halssmycke Anette Roxnäs
Stig Rybrink 15 Papegojor Amalia Årfelt
Ewelyn Bergquist Beck 1 Surrounded by magic Dorina Mocan
Marianne Almgren 13 Berättelse 1 och 2 Birgitta Salomonsson

Sedan den tillträdande ordföranden avtackat samtliga avgående
funktionärer med blombukett och vänliga ord blev det mingel med kaffe
och goda bullar, bakade av Mona Beck-Andersson.

Kvällen avslutades med dragningen av vinsterna i medlemslotteriet.
Dem hade man kunnat studera i Konstkuben från den 9/2, med en
uppskattad presentation av Lennart Ålund den 11/2. Närmare 200 besök
noterades och 76 prioriteringslistor lämnades in. Vid dragningen gick sju
av vinsterna glädjande nog till någon som var närvarande. Ytterligare sex
vinster fördelades efter prioriteringslistor, så bara två vinnare hänvisades
till  att välja bland de vinster som fanns kvar då dragningen avslutats. Så
det lönar sig att  fylla i en prioriteringslista – glöm inte det till  nästa år,
tack!

Alla vinnare presenteras i tabellen här under. Till alla andra – bättre
lycka nästa gång!

Årets Kulturnatt Stockholm genomförs den 29 april.
Den bjuder på 100-tals möjligheter att göra något annat
för en kväll; allt med fri entré.
Läs mer på http://kulturnattstockholm.se/
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Föreningens styrelse 2017 Se också hemsidan www.vallentunakonstforening.se/funktionärer kontakter

MEDLEMSBEVIS - Vallentuna konstförening
för det år och med det medlemsnummer som anges ovan.

Ordförande Lennart Hallsten lennart.hallsten@gmail.com 08-51177387
Vice ordförande Stig Rybrink 0851171941@telia.com 08-51171941
Sekreterare Karin Hammarqvist karin.hammarqvist@gmail.com 0706-990490

Kassör Gun-Britt Sandström gunbritt.sandstrom
@zeta.telenordia.se 08-51173638

Ledamot Magnus Bard magnus.bard@hotmail.com 0702-674090
Suppleant Maj Norling ainamaj.norling@gmail.com 08-51172583

Suppleant Mona
Beck-Andersson

beckandersson
@gmail.com 08-51178776

Måndagen den 3 april  kl. 14 gör vi en promenad med Anders Engman,
konstnär och författare, som ciceron. Anders kallar vandringen för Från
Midgårdsormen över nordiska 1800-talskonstnärer i Paris, till moderna
experiment och halsbrytande hemligheter vid urberget.

Det finns massor av skulpturkonst på Södermalm. Under promenaden
från Mariatorget till Fatbursparken, som tar cirka en timma, möter vi allt
från klassiska statyer, till de senaste experimenten.

Vi samlas på Mariatorget vid fontänskulpturen i god tid före guidningens
början kl 14.

T-banans röda linjen tar oss direkt från Danderyds sjukhus till
Mariatorget. Räkna med drygt en timmas restid från Vallentuna. För
hemresan får vi ta Gröna linjen från Medborgarplatsen, eller promenera,
till Slussen.

Anmälan per telefon eller mejl görs till Lennart Ålund, 0761412299,
lennart.alund@gmail.com. Sista datum för anmälan är den 27 mars.

Deltagaravgiften är 100 kr och betalas till PG 815931-1 då Lennart
bekräftat att du kommer med på vandringen.

Skulpturvandring på Södermalm Villa Akleja i Vaxholm 22 april
Förra numret av Vallentunapaletten, nr 1/2017 innehöll en fyllig

presentation av JAG Acke, Villa Akleja och vår utflykt dit den 22 april.
Läs den för att få fullständig information.

Många har redan anmält sig och fått bekräftelse från Lennart Hallsten.
Han återkommer med detaljerade instruktioner beträffande transporten i
god tid före utflykten, men för själva besöket gäller det som stod i förra
numret – guidningen börjar  kl. 14, samling vid entrén senast kl. 13.50.
Kostnaden för guidningen är 250 kr per person, inklusive kaffe/te med
smörgås och sötsak.

Det finns fortfarande några platser kvar som kan bokas genom anmälan
till Lennart Hallsten per telefon 08-51177387, alternativt 072-221 65
11, eller via e-post till lennart.hallsten@gmail.com. Ange besökarnas
namn, telefonnummer och e-postadress. Den som tänker åka med egen bil
anger hur många medresenärer som kan erbjudas plats.

Nu under våren 2017 visas en unik och bred utställning vid
Waldemarsudde med verk av den spanske konstnären Joan Miró, en av
1900-talets mest betydande konstnärer. För att hjälpa oss att tolka Mirós
märkliga verk och få en inblick i hans liv och arbete har Vallentuna
konstförening bokat en guidad visning av utställningen Joan Miró–
Verklighetens poesi, torsdagen den 1 juni kl. 18.

I utställningen presenteras målningar,
skulpturer, teckningar och textila verk
som valts för att särskilt belysa hans
konstnärliga arbetssätt, och vi kan följa
hur Miró inspirerades av sin omvärld i
sitt skapande. Mirós sociala engagemang
kommer också till uttryck genom hans
affischer och i en film, där vi kan följa
konstnärens arbete med gatukonst.

Anmäl dig i god tid till Julia
Bergström, tel 0768-969890, epost julia.bergstrom1967@gmail.com.
Visningskostnaden är 70 kr som du betalar in på föreningens plusgirokonto
815931-1 senast den 26 maj. Den reducerade entréavgiften, 120 kr, betalas
i Waldemarsuddes  kassa senast 10 minuter före visningen. Deltagarantalet
är begränsat och vid överteckning ges årets medlemmar förtur. Vi måste
också påpeka att visningen kan ställas in om för få anmäler sig.

Waldemarsudde är öppet ända till kl. 20 så det finns gott om tid att
studera utställningen efter visningen. Det går naturligtvis också bra att titta
på utställningen före visningen men glöm i så fall inte bort att komma till
entrén senast 17.50
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Tyvärr, ingen utflykt den 10 juni
Den bussutflykt vi flaggade för i förra numret  måste tyvärr ställas in.

Detta på grund av att den planerade Bruno Liljefors-utställningen måste
ges ett senare öppningsdatum än det ursprungligen planerade. Utställningen
kommer dessutom, av säkerhetsskäl, inte att omfatta några original utan
endast foton från Liljefors tid i Österbybruk.

Men låt inte hoppet falla! Styrelsen arbetar på att få ihop en resa till den
26 eller 27 augusti. Det huvudresmål som man jobbar med är Västerås
konstmuseum som visar en utställning sammanställd av verk från museets
egna samlingar, kallad Drömvärldar – Magi, fantasi och drömmar. Det är
en utställning med bilder och objekt där fantasi och lekfullhet får stor plats.
Symboliska bilder och surrealistiska kompositioner samsas med
fotorealistiska skildringar av vår omvärld. Mette Björnberg, Berta Hansson,
Birger Halling och Endre Nemes är några av konstnärerna som visas i
utställningen.

Om allt går i lås kommer nästa nummer, som delas ut i början av juni,
med ett detaljerat program, med tid för avresa och hemkomst och en
kostnadsuppgift.

Joan Miró på Waldemarsudde

Nya medlemmar är alltid hjärtligt välkomna. Betala
årsavgiften 275 kr till PG 815931-1 och ange medlemmens
namn och adress i meddelandefältet. Om du betalar för
flera med samma inbetalning så skicka ett mejl med
uppgifterna till gunbritt.sandstrom@zeta.telenordia.se.

Och alla gamla medlemmar, vänligen betala in årsavgiften
så snart som möjligt. Kom ihåg att avgiften för i år måste
vara inbetalad för att medlemsförmånerna  ska gälla.

Inköpsgrupp
Stig Rybrink, Julia Bergström,
Mona Beck-Andersson, Marie Sparr
Utställningsgrupp

Magnus Bard, Lena Björn Svensson,
Mats Nicklasson, Lennart Ålund
Konst i Roslagen

Stig Rybrink, Lena Björn Svensson

The first spark of the day II, 146 x 114 cm.
©J Miró,BUS 2017. Bild beskuren.


