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HÄNT	SEDAN	SIST	

Vinterutställningen	”Gott	och	blandat	–	hundgodis”		
med	konstnären	Charlotte	Sachs	
17	december	–	29	januari	2023.	Konstkuben,	Vallentuna	kulturhus.		
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lördagen den 17 december invigdes 
årets vinstutställning med en 
välbesökt vernissage i konstnärens 
närvaro.  

Magnus Bard representerade vår 
förening och utställningsgrupp, då 
han samtalade med Charlotte Sachs 
om hennes skapande och drivkraft.  

Utställningen har visat sig vara 
mycket uppskattad av besökare i alla 
åldrar. Det finns fortfarande 
möjlighet att se utställningen.  

Sista dag är söndagen den 29 januari.  

	

	

	

	

Nu är det ett nytt verksamhetsår, och vi vill gärna bli fler. Vi är så glada 
över att medlemmar hör av sig och vill att vi kontaktar personer som är 
potentiella nya medlemmar. Jag skickar gärna inbjudan och 
informationsmaterial till dem. 

Skicka deras kontaktuppgifter till karin.hammarqvist@gmail.com 
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AKTUELLA	ARRANGEMANG	

Årets	vinstutställning	med	medlemslotteriets	vinster	
4-14	februari	2023.	Konstkuben,	Vallentuna	kulturhus.		
Varmt välkomna till vernissage lördagen den 4 februari klockan 13.00.  Då får ni möjlighet att 
lyssna till presentationer om de konstnärer som ställer ut, och också se de verk som inköpts inför 
årets vinstdragning.  
 
De som inte har möjlighet att komma till vernissagen kan se utställningen under bibliotekets 
öppettider. Värdar finns på plats vardagar klockan 15-17 och lördag/söndag klockan 13-15. Då 
kan ni lämna prioriteringslista och få svar på eventuella frågor. 
 
 Som tidigare år finns det möjlighet att skicka in digital prioriteringslista via vår hemsida, där även 
vinsterna finns fotograferade. Bilder på konstverken och prioriteringslistor kommer även i ett 
särskilt e-postmeddelande till medlemmar inom kort.  
 
Årsmöte	och	medlemslotteri	
14	februari	2023	klockan	19.00.	Kulturrummet,	Vallentuna	kulturhus.		
	
Kallelse och dagordning till årsmötet skickas i särskilt utskick via e-post, och övriga handlingar 
kommer att finnas på hemsidan www.vallentunakonstforening.se ”om oss”/ Årsmöten. 

I år kan Årsmötet och medlemslotteriet glädjande nog genomföras på sedvanligt sätt utan 
covidanpassade restriktioner. Efter mötesförhandlingarna serveras förfriskningar innan vi 
genomför ringlotteri och medlemslotteri med 16 vinster. 

Förhoppningsvis är flertalet vinnare i medlemslotteriet närvarande vid mötet och kan ta med sina 
konstvinster. Vinnare som inte kan närvara kontaktas dagen därpå. Ringlotter kostar 20 kronor. 
Vi motser helst swish men kontanter fungerar också. 

	
UTSTÄLLARE	PÅ	FOLKTANDVÅRDEN	

Folktandvårdens	väntrum,	Tuna	Torg	4,	Vallentuna	
Gustaf	Helin	ställer	ut	i	januari	och	februari	2023	

																						

	

Gustaf Helin är bosatt och verksam i Markim socken i 
Vallentuna. Livet på landsbygden ger honom mycket 
inspiration, både från människorna och naturen. 

Målandet och tecknandet fanns alltid med under hans 
uppväxt i Sollentuna. Han brukade som liten presentera 
sig med ”jag heter Gustaf och jag gillar att rita”.  
Efter att ha gått en förberedande utbildning i sina 
hemtrakter vidareutbildade han sig vid Florence Academy 
of Art’s filial i New York. 

Efter en tid flyttade han hem till Sverige och så 
småningom hamnade han i Markim. Här bor han nu med 
sin sambo sedan 2016, och har möjligheten att på heltid 
jobba som konstnär. 
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GALLERI	VALLENTUNA	

Digital	presentation	av	lokala	konstnärer	på	vår	hemsida.	Nu	ställer	Lennart	
Ålund	ut.	Se	hans	verk	på	www.vallentunakonstforening.se	

 

Sist	men	inte	minst	

Reservera redan nu tisdagen den 18 april 2023 klockan 18.30 - 20.00. 

Då kommer Anders Hanser och visar någon eller några av sina sevärda filmer i Kulturrummet. 
Vi är också i full färd med att planera vårens övriga aktiviteter. Mer information om detta 
kommer längre fram. 
 
Vi ser gärna att ni betalar in medlemsavgiften som är 300 kronor per år på pg är 81 59 31-1 
redan nu. Då kan inköpsgruppen komma igång med sina inköp inför nästa års medlemslotteri. 

 Atelje Öga erbjuder som tidigare alla medlemmar 10 % på inramning.   

Lennart Ålund – en presentation: Det magiska 
med måleriet är för mig när själva bilden ”föds”. 
Det är en akt som sker i ett tillstånd av 
koncentration och njutning. Det är sensuellt. När 
det är som bäst förlorar man sig helt i flödet 
mellan sitt jag och det som växer fram på duken 
eller på pappret. 

Det som ska födas fram är ofta en utmaning. Det 
kan var en speciellt svårfångad stämning, ett 
särskilt kvällsljus i landskapet eller ljus som belyser 
en dunkel inomhusmiljö. Eller det kan vara ett 
porträtt som alltid är en utmaning som ska möta 
kritiska blickar. Det kan vara bilden som har 
ambitionen att förmedla ett budskap som riskerar 
att inte gå fram. 

Men också ”hantverket” är en utmaning. På senare 
år har jag upptagits helt av akvarellmåleri som 
handlar mycket om att bemästra vattnets mängd 
och rörelse. När man till sist lyckas är det som man 
klarat en tenta. Annat är det att måla i olja som är 
min gamla passion. Där kan man ”måla över”. 

Vad jag väljer att måla utvecklar jag lite mera på 
Galleri Vallentuna där jag visar ett 25-tal olje- och 
akvarellmålningar. 

Det är de senaste 25 åren som jag tillbringat 
framför staffliet. Jag har utbildat mig i måleri, 
skulptur och grafik vid Folkuniversitetet. För 
övrigt är jag beteendevetare. Under åren har jag 
ställt ut på Galleri Hagström, Edsviks Konsthall, 
Väsby Konsthall, Konst i Roslagen och på kära 
Galleri Freja.  
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