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AKTUELLA	ARRANGEMANG	
	
SVENSKA	FÖRVÄRV	2021	
Föreläsning		tisdag	7	juni	2022,	klockan	18.30-19.45	
Kulturrummet,	Vallentuna	kulturhus	
	
Observera	ändrat	datum	för	denna	föreläsning,	som	presenterades	i	förra	utskicket.	

	
	

	
 

Föredraget om utställningen ”Svenska förvärv – 2021” med Asrin Haidari i Kulturrummet följs 
upp av en guidad visning av utställningen vid Moderna muséet. Guide är även nu intendenten 
och curatorn Asrin Haidari. I grupputställningen ”Svenska förvärv - Tändstickor” möter du ett 
40-tal konstverk som under 2021 köptes in till Moderna muséets samling.  

Konstföreningen har bokat en guidad visning för max 30 personer. Visningsavgiften är 100 kr för 
dem som betalat årets medlemsavgift och 125 kr för övriga. Medlemmar har företräde. Minst 18 
personer måste anmäla sig. 

Anmälan senast den 8 juni till info@vallentunakonstforening.se eller till Monica Hollstrand, tel. 
070 - 342 41 49. Anmälningsformuläret på vår hemsida går också att använda. Visningsavgiften  
betalas till Pg 81 59 31-1 när du har fått bekräftelse från Monica per mejl eller telefon. 

Observera att maxantalet snart kan vara nått så vänta inte för länge med din anmälan. 

 

	

ÖVRIGA	PLANERADE	ARRANGEMANG	

- Sommarutställningen med akvarellkonstnären Björn Bernström 11 juni-21 augusti 	
- Bussutflykt till ”Konst på Hög” preliminärt 6 september 
- Föredrag om Isac Grünewaldutställningen i Kulturrummet, prel 20 september  
- Guidad visning av Isac Grünewaldutställningen på Waldemarsudde. Prel 29 sept 
	
	
	
	
	

GUIDAD	VISNING	AV	”SVENSKA	FÖRVÄRV	
–	TÄNDSTICKOR”	
	
Tisdagen	den	14	juni	kl.	13.00.	Moderna	museet	
Visningsavgift		(ingen	entréavgift)	
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HÄNT	SEDAN	SIST	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

AMATÖRUTSTÄLLNINGEN	
Utställningsrummet	Vallentuna	
kulturhus.		
	
Vernissagen	ägde	rum	
lördagen	den	21	maj,	och	det	
var	glädjande	att	så	många	
passade	på	att	komma	
	
Lennart	Ålund	hälsade	alla	
välkomna,	och	passade	också	
på	att	berätta	om	vår	förening.	
Såväl	utställande	konstnärer	
som	intresserade	var	på	plats.	
För	föreningens	räkning	
kändes	det	som	ett	nytt	
”publikrekord”,	och	det	vittnar	
om	att	detta	återkommande	
arrangemang	är	mycket	
uppskattat.	
	
I	år	var	25	konstnärer	
representerade	och	det	var	ett	
brett	utbud	av	såväl	alster	
som	konstformer.	Vi	kan	vara	
stolta	över	att	vi	har	en	sådan	
kompetens	och	bredd	i	
Vallentuna.		
	
Glädjande	är	också	att	vi	
kunde	marknadsföra	vår	
förening	och	att	vi	efter	
vernissagen	fått	flera	nya	
medlemmar.		
	
Utställningen	kan	ses	t.o.m		
3	juni	2022.	
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UTSTÄLLARE	PÅ	FOLKTANDVÅRDEN	
 
Folktandvårdens	väntrum,	Tuna	Torg	4,	Vallentuna	
Stig	Rybrink.	Från	och	med	maj	månad		2022	
	
Stig Rybrink som är född 1938 i Landskrona är sedan 1974 bosatt i Vallentuna. Han har 
förkovrat sig inom konstens värld bland annat på Gerlesborgsskolan och Folkuniversitetet samt i 
Malham, England. 
 
Han arbetar mest med koppargrafik, men även akvarellmålning och teckningar i tusch. Han är 
medlem i Karbygrafikerna och vice ordförande i Vallentuna konstförening. 
 
Stig har haft utställningar på många platser, bland annat på Landskrona museum, Råå museum 
för fiske och sjöfart, Wendtholmens Kungsgård, Väsby konsthall, Akademiska sjukhuset och 
flera samlingsutställningar. Ni kan se fler av Stigs alster på  hemsidan vallentunakonstforening.se 
under rubriken Digitalt konstgalleri. 
 
Kontakt: email: 0851171941@telia.com 
 
	
	
 

	

Kära	konstmedlem	

Vi som engagerar oss i styrelsearbetet och i arbetsgrupper sätter stort värde på alla medlemmar. Vi 
hoppas att ni ska finna intresse i våra kommande aktiviteter. Vi får vara glada över att vi kan ha en 
levande konstförening i Vallentuna. Gör gärna reklam och värva nya medlemmar. Då kan vi anordna 
ännu fler aktiviteter. Jag vill också påminna om att alla medlemmar har 10 % rabatt på inramningar hos 
Atelje Öga., Mörbyvägen 3 Vallentuna. 

De som inte betalat medlemsavgiften (300 kr) ännu kan göra det  på pg 815931 – 1  

Vi uppdaterar löpande vår hemsida www.vallentunakonstforening.se 

 

Med önskan om en trevlig helg   

Karin Hammarqvist, sekreterare i styrelsen 

	


