Begränsat med parkering i området.
T-bana Liljeholmen vidare buss till Elektravägen sedan
10 min. promenad.
Max 15 deltagare. Anmälningsavgift 50kr. Anmälan via
hemsidan senast 2 december, betalning senast samma
datum till föreningens plusgiro 15788–3. Glöm inte att
skriva ditt namn och ”Bronsgjuteriet” vid
inbetalningen. Ansvarig: Peter Lundquist
Onsdag 25 januari 2023 kl. 18.30 Möt Einar Jolin öppen föreläsning. Johannessalen, Församlingshemmet, Hamngatan 25, Vaxholm
Skådespelerskan Michaela Jolin besöker oss och
berättar om sin far konstnären Einar Jolin.
Einar Jolin (1890–1976) är mest känd för sina naivisiska
och expressionistiska verk. Han studerade tillsammans
med Isaac Grünewald för Matisse i Paris. Jolin ingick
även i konstnärsgruppen De åtta. Detta och mycket
mera kommer Michaela Jolin berätta för oss.

Ingen anmälningsavgift. Föreläsningen är öppen och
inte bara för Konstföreningens medlemmar.
Max 60 deltagare. Anmälan via hemsidan senast
18 januari. Ansvarig: Kerstin Olander
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Metall och Musik ligger henne varmt om hjärtat och
hon korsbefruktar gärna de båda konstformerna i
olika projekt.

Kära konstvänner!

Möjlighet finns att köpa bubbel och snittar för 100 kr,
detta betalas direkt på plats.
Max 15 deltagare. Anmälningsavgift 50 kr. Anmälan
via hemsidan senast 29 september, ange då också om
du önskar köpa förtäring. Betalning av anmälningsavgiften senast samma datum till föreningens plusgiro
15788–3. Glöm ej skriva ditt namn och ”Silversmed” på
talongen. Ansvarig: Ulla Hedhammar

Hösten 2022 börjar nu lite lätt knacka på konstdörren.
Vi har njutit av sommaren i möjligast mån och framför
allt har vi varit nöjda och glada över att vi hade en
sådan framgång med Vårsalongen i Roddarhuset. Som
vi och alla konstälskare väntat efter två års inställda
Vårsalonger. Besökstrycket var över förväntan och
försäljningen likaså.
Höstens program innehåller besök på Waldemarsudde
med en utställning om Isaac Grünewald, silversmed,
Stockholms konserthus, konstgjutare och slutligen ett
föredrag om Einar Jolin.
Dessutom kommer sedvanligt konstlotteri att hållas
under hösten med flera fina alster som lottas ut.
Agnes Englund
ordförande
Onsdag 21 september kl. 15.30 Isaac Grünewald,
Waldemarsudde, Prins Eugens väg (på Djurgården)
Vi besöker Waldemarsudde och ser utställningen om
Isaac Grünewald, en av svensk modernisms ledande
och mest kontroversiella pionjär och expressionistiska
målare. Professor vid Konstakademin och kommersiellt
framgångsrik scenograf och dekoratör i bl a offentliga
byggnader som Stockholms konserthus.
Buss 67 eller spårvagn 7 till Waldemarsudde.
Restaurang Prinsens kök och Café Ektorpet har
öppettider som museet, kl. 11–17 tisdag till söndag.
Museiparken är mycket sevärd med sin sköna
växtlighet och vackra skulpturer.
Max 25 deltagare. Anmälningsavgift 50 kr. Varje
deltagare betalar dessutom själv entré till museet.
Anmälan via hemsidan senast 14 september, betalning
senast samma datum till föreningens plusgiro 15788–3.
Glöm ej skriva ditt namn och ”Waldemarsudde” på
talongen. Ansvarig: Agnes Englund
Torsdag 6 oktober kl. 17 Silversmed Blom,
Vanadisvägen 25, Stockholm
Sigrid Ingela Blom arbetar heltid som Silversmed &
Bildkonstnär sedan många år och allt arbete sker för
hand från idé till färdigt verk i Ateljé & Verkstad.
Personligt & Unikt är hennes absoluta specialitet men
hon gör även småskaliga serier, gärna på tema med
variation.

Lördag 22 oktober kl. 14 Årets konstutlottning,
Vaxholms bibliotek, Hamngatan 19, Vaxholm
Välkommen till föreningens årliga konstutlottning för
våra medlemmar! Konstföremålen kommer att
presenteras på föreningens hemsida samt i
bibliotekets skyltfönster cirka två veckor innan
utlottningen.
Även i år fyller man i förväg i sina önskemål via ett
formulär på hemsidan. Dessutom kommer pappersformulär att finnas på biblioteket för dem som inte har
möjlighet att fylla i sin önskelista på hemsidan.
Torsdag 10 november kl. 17 Visning av konsten i
Konserthuset, Hötorget
Konserthuset invigdes 1926 och är ett av Sveriges
vackraste exempel på den nyklassicistiska stilen inom
arkitektur och design. Huset skapades av arkitekten
Ivar Tengbom och smyckades av tidens ledande
formgivare och konstnärer, som till exempel Carl
Milles, Isaac Grünewald och Carl Malmsten. Ivar
Tengboms vision var att bygga ett antikt tempel till
musikens ära nära polcirkeln.

Under visningen visar guiden dig runt i Konserthusets
foajéer och salar, och berättar om konstskatterna,
husets tillkomst och långa historia.
Max 25 deltagare. Anmälningsavgift 50 kr. Anmälan
via hemsidan senast 3 november, betalning senast
samma datum till föreningens plusgiro 15788–3. Glöm
ej skriva ditt namn och ”Konserthuset” på talongen.
Ansvarig: Hans Moberg
Fredag 9 december kl. 10 Petterssons bronsgjuteri,
Elektravägen 71, Västberga industriområde
Studiebesök på Pettersons konstgjuteri. Johan
Petterson, Sveriges enda konstgjutarmästare i tredje
generation, ger oss en visning av gjuteriet där vi också
får se det smälta bronset hällas ner i formarna.
Miljön är ganska smutsig så oöm klädsel
rekommenderas.

