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AKTUELLA	ARRANGEMANG	
	
Vinterutställningen	”Gott	och	blandat	–	hundgodis”		
med	konstnären	Charlotte	Sachs	
17	december	–	29	januari	2023.	Konstkuben,	Vallentuna	kulturhus.		
Vernissage	17	december	kl	13.00	i	konstnärens	närvaro.	
	

	

	

	
Årets	vinstutställning	med	medlemslotteriets	vinster	
4-14	februari	2023.	Konstkuben,	Vallentuna	kulturhus.		
Vernissage	lördagen	den	4	februari	kl	13.00	
	
Under år 2022 har Vallentuna konstförening inköpt 16 konstverk som lottas ut vid 
medlemslotteriet den 14 februari 2023. Vinsterna visas i Konstkuben i Kulturhuset. Öppettiderna 
med närvarande värd är: Vardagar kl. 15-17, lördag och söndag kl. 13-15. OBS! Endast 
medlemmar som senast 31 december betalat medlemsavgift för år 2022 deltar i lotteriet. Mer 
information och bilder presenteras i kommande ”Medlemsnytt” och på hemsidan. Nedan 
presenteras två av vinsterna. 
 

 
	

	

	

	

	

	

I årets Vinterutställning, "Gott och blandat - 
hundgodis" i Konstkuben presenterar konstnären 
Charlotte Sachs några av sina gåtfulla, färgstarka och 
detaljrika målningar.  

Charlotte var under många år verksam som neurolog 
och docent vid Karolinska institutet, och först på 
senare år har hon varit fullt verksam som konstnär 
med många separatutställningar. Vid Liljevalchs 
Vårsalong har Charlotte deltagit 11 gånger.  

Hon har utbildat sig bl. a. vid Gerlesborgs- och 
Edsviks konstskolor. 

Läs mer på vår hemsida: 
www.vallentunakonstforening.se 

		

Landskap. Lilli Sjölind 

	

Spegling. Inger Strömberg 
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Årsmöte	och	medlemslotteri	
14	februari	2023	klockan	19.00.	Kulturrummet,	Vallentuna	kulturhus.		
	
Reservera redan nu datumet för kommande årsmöte. Mer information och handlingar skickas i 
god tid innan mötet.	

	

	

UTSTÄLLARE	PÅ	FOLKTANDVÅRDEN	

Folktandvårdens	väntrum,	Tuna	Torg	4,	Vallentuna	
Svein	Tryti	ställer	ut	i	november	och	december	2022	

	

 

 

Svein Tryti kommer från Norge. Han har varit 
bosatt och fått sin konstnärutbildning i 
Sverige, där han varit yrkesverksam under 
många år.  

Han är autodidakt och använder sig av den 
collageteknik som visas på tavlorna i 
Folktandvårdens väntrum. Med färger, former 
och strukturer byggs nya motiv i hans bilder. 
Som när en fuchsia förvandlas till ett 
tupphuvud.  

Svein Tryti har gjort bilder till barnprogram 
som under många år sänts på TV i de nordiska 
länderna.  Han har haft egna utställningar och 
deltagit i samlingsutställningar i Norge och 
Sverige.  

	

	

Sist	men	inte	minst	

Ni kan fortfarande se Björn Schaerströms presentation och konst under rubriken ”Galleri 
Vallentuna” på vår hemsida www.vallentunakonstforening.se 

Så fort vi fattat beslut om kommande arrangemang 2023 kan ni också läsa mer om vad som är på 
gång . 

Vi ser gärna att ni värvar nya medlemmar. I sådana fall påminner jag om att medlemsavgiften är 300 
kronor per år och vårt pg är 81 59 31-1. Atelje Öga erbjuder som tidigare alla medlemmar 10 % på 
inramning.   


