Anmälan
Anmälan eller avbokning görs helst per mail till Barbro Hägg
barbro.hagg@gmail.com
eller per telefon kvällstid
på telefon 076 - 776 73 74
Första anmälningsdag är 16 januari 2013 efter kl. 18.00

OBS!
Anmälan till evenemangen är bindande. Uteblir du från ett evenemang
som du är anmäld till och inte avbokat dig minst 3 dagar innan,
måste du betala in evenemangsavgiften till vårt Plusgiro 49 13 13 - 3.
Tänk också på att du tagit en plats från någon som står på väntelistan!
Notera att ett par av vårens aktiviteter kräver ett minimiantal deltagare
för att kunna genomföras.

Kontakt
Har du frågor kan du kontakta: Barbro Hägg 076 - 776 73 74,
Sven Ljungström 070-718 93 56 eller Charlotte Eriksson 08 - 718 35 76
E-post: nacka.konstforening@hotmail.com (Obs! Ej anmälan /avbokning)
Hemsida: www.konstforeningar.se
Övriga medlemmar i styrelsen är: Karin Zelmerlööw, Tulla Grünberger,
Meith Fagerqvist, Jessica Lönnö, Ina M Andersson

NKF c/o Ljungström,
Danska backarna 16, 133 35 Saltsjöbaden
Tel 070 - 718 93 56, Plusgiro 49 13 13 - 3

Följ SVERIGES
KONSTFÖRENINGAR på
facebook

INFO om NACKA KONSTFÖRENING
samt aktuellt program finns på vår hemsida:
www.konstforeningar.se – Sök förening: ”Nacka”.

Vårprogrammet 2013
Vårens program i Nacka Konstförening innehåller museibesök, prova på att måla samt
föredrag. Vi hoppas att programmet skall uppskattas. Finns det plats, så kan du gärna
ta med en vän. - Konst är både kul och hälsosamt!

Målerikonservering på Spökslottet • tisdag 5 februari
Pictor Målerikonservering arbetar med
konservering av tavlor
på duk och arkitekturbunden konst. För
närvarande arbetar
de med Universitetets
konstsamling i Spökslottet.
Maria Ihrsén kommer
att berätta om hur
skador kan uppstå på
tavlor, hur hon arbetar och hur man bör
Foto: Holger Ellgaard
förvara sina tavlor. Hon
visar också några av de
verk hon konserverat på Spökslottet.
Vi får även se en del av Universitetes konstsamling som förvaras i Spökslottet. Spökslottet på
Drottningsgatan 116 uppfördes 1699-1701 och
byggherre var Hans Petter Scheffler och till huset hörde en trädgård i barockstil. Byggnaden är
den enda byggnaden som universitetet har kvar
sedan högskolans tid runt Observatoriekullen
i innerstaden. Med sina två flyglar är huset en
av de bäst bevarade malmgårdsbyggnaderna i
Stockholm. Namnet har det fått av en av husets

ägare vid slutet av 1700-talet, brukspatron J.B.
Knigge, en elak man som sades ha blivit hämtad
av den onde och sen gått igen.
Vi samlas utanför Spökslottet, Drottninggatan
116 kl. 15.30 (OBS! tiden)
Min. antal deltagare 20, max. antal 25 personer.
Kostnad 190 kronor.

Kontakt på plats vid denna aktivitet: Barbro, tel 0767-767374

Hilma af Klint på Moderna • tisdag 19 februari
Hilma af Klint, (18621944), svensk konstnär,
antroposof och pionjär
inom abstrakt måleri. Hon
ingick i gruppen De fem
och hennes systematiska
målningar är visuella representationer av komplexa filosofiska idéer.
Hilma af Klint efterlämnade över 1 000 målningar,
akvareller och skisser. Hon ställde visserligen ut
sina tidiga, föreställande verk men vägrade visa
sitt abstrakta måleri under sin livstid. I sitt testamente hade hon bestämt att de banbrytande
verken inte skulle få visas offentligt förrän tjugo
år efter hennes död, först då trodde hon nämliKontakt på plats vid denna aktivitet:
Ina, tel 070-760 53 09

gen att människor skulle vara
redo att helt
och fullt förstå
deras betydelse.
Moderna Museets retrospektiva utställning
presenterar ca
200 målningar
och verk på paper som inte
visats offentligt
tidigare.
Vi samlas i Modernas huvudentré kl 17
Visningen börjar 17.30 och pågår till 18.30
Max. antal deltagare 30 st. Kostnad 100 kronor
plus reducerad entréavgift 100 kr.

Prova på akvarell hos Anders Wallin • tisdag 19 mars
Anders Wallin har sin bas i ett traditionellt akvarellmåleri. Hans kunnande, energi och stora
inspirationsförmåga har också gjort honom till
en mycket uppskattad lärare i akvarellmåleri.

Anders Wallins ateljé

rell är att färgen läggs på i flera lager. Målningarna brukar bli små vackra ljusskimrande landskap
som kan ramas in på plats. Under kvällen när
papperet behöver torka intar vi även en lättare
måltid med ett glas vin/cider.
Vi samlas vid Villagatan 1 i Gustavsberg kl 18.00
Min. antal deltagare 10 st, max antal 18 st.
Kostnad 600 kronor inkl. förtäring.
Farstaviken

Marie-Louise Douglas, inredare och skribent,
som hösten 2012 utkom med boken ”Med känsla för antikt” berättar om att man inte behöver
miljoner på
banken för
att skapa ett
hem
med
antikviteter.
Den ärvda
stolen eller
byrån, silvret
eller tennljusstakarna
kan göras till
en naturlig,
snygg del av
din
inredning.
Hon

berättar också om
de olika stilepokerna - från rokoko
till funkis - och de
utmärkande stildragen, formerna,
färgerna och materialen.
Efter föredraget vidtar föreningens Årsmöte. Ta gärna med
vänner och bekanta.
Inträde för icke medlemmar 20 kronor.

Foto: Helén Pe

Stora scenen i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla, kl. 18.00.

Konsten på Vår Gård i Saltsjöbaden • måndag 13 maj
Välkomna på en guidad visning av konsten på
Vår Gård i Saltsjöbaden. Vi berättar om hur
konstsamlingen vuxit fram genom åren – från
1924 då Vår Gård började sin verksamhet och
fram till idag.

Hans ateljé är belägen i ett hus från 1850. Huset
var från början ett epidemisjukhus som senare
byggts om till disponentvilla m.m. På baksidan
av huset finns en nybyggd modern ateljédel.
I ateljén får varje deltagare måla sitt eget landskap i akvarell. En av hemligheterna med akva-

Årsmöte och föredrag av Marie-Louise Douglas • torsdag 25 april

Kontakt på plats vid denna aktivitet:
Charlotte, tel 08-718 35 76

Svensk konst blandas med internationell och vi
möter verk av Marc Chagall, Isaac Grünewald,
Axel
Törneman,
Olle
Baertling,
Carl Milles, Sven
X:et Erixson med
flera. Varje konstverk har en egen
spännande historia och platsen är
unik – alldeles intill Baggenfjärden
och med hela den
svenska skärgården inom räckhåll.
Kontakt på plats vid denna aktivitet:
Tulla, tel 073-181 92 89

Vi samlas vid Vår Gård, Ringvägen 6 i Saltsjöbaden kl 16.00
Max. antal deltagare 25 st. Kostnad 80 kronor.

