Andra höstprogrammet 2011
Östgöta Konstförening 90 år
Firandet av Konstföreningens jubileumsår går nu mot sitt slut efter det att utställningen ”Under samma tak” kommer att avslutas den 15 jan med finissage på museet.
Dessförinnan firade vi alla vår 90-årsdag med det mycket uppskattade och välbesökta kalaset med boksläppet på museet den 30 okt. Antalet gäster var ca 300 !
De som inte hade möjlighet att vid detta tillfälle hämta sin ”födelsedagspresent”,
boken ”Om konst”, har istället möjligheten att senare kvittera ut boken i receptionen
på museet i Linköping.
För Norrköpingsborna finns likaså möjligheten att få sin bok på Norrköpings Konstmuseum.
Konstföreläsningar
I samarbete med Folkuniversitetet och Östergötlands Museum föreläser Stefan
Hammenbeck, konstintendent på museet, tisdagen den 15 nov,i Westmanhallen om
”Aldrig tillförne ett så rikt urval Östgötakonst”- glimtar från Konstföreningens salonger.
Tisdagen den 29 nov föreläser stadsantikvarie Gunnar Elfström om Linköpings
utveckling ”Småstaden fram till 1945”
Fortsättning följer tisdagen den 6 dec då Gunnar Elfström berättar om ”Indusristaden efter 1945”
Föreläsningarna sker (utom den 15 nov) på museet i Wallenbergsalen kl 18.30.
Entréavgift: Seriebiljett, Enstaka biljett. Medl. i Ökf 40 kr, övr 60 kr , konststud. gratis
Konstutlottning
På sedvanligt sätt avslutar vi årets evenemang lördagen den 3 dec kl 14.00 med
den omfattande konstutlottningen i Wallenbergsalen på museet.. Det sammanlagda
värdet på den utlottade konsten är hela ca 90.000:- med anledning av jubileumsåret.
Därutöver lottar vi ut flera fina närvarovinster. Liksom tidigare om åren bjuder vi
dessförinnan på glögg och pepparkakor i foajén. Vinnarna kommer att meddelas per
brev och utlämning av vinsterna sker lördagen den 10 dec kl 14.00 på museet. Ett
urval av vinsterna kan du se på vår hemsida fr.o.m. den 23 nov,
www.ostgotakonstforening.se/ostgota
Finissage
Utställningen ”Under samma tak” avslutas söndagen den 15 jan kl 15.00 med att
2011 års stipendiat presenteras.”Soppresande” från Norrköping guidas i utställningen. Därutöver bjuds på musikalisk underhållning.
Mycket välkomna—såväl nya som gamla medlemmar !
Konstresor
Finns ett tillräckligt stort intresse (min 30 st) går en buss till Linköping söndagen den
15 jan kl 13.30 från Norrköpings Konstmuseum. I Linköping guidas man först på den
omfattande utställningen ”Under samma tak”. En utställning med 143 konstnärer
som visar såväl måleri, konsthantverk ,formgivning som slöjd. Efter visningen bjuds
på soppa med bröd. Kostnad 250:- som betalas i bussen. Hemkomst ca kl 18.00.
Anmälan till Margareta Wissler, tel 0707-656 980 eller
margareta.wissler@comhem.se
senast den 7 jan.

Senare under våren planerar vi för en resa till Jönköping för att bese det nybyggda
kulturhuset invid Rocksjön men också för att besöka Habo korskyrka av trä, ombyggd
till treskeppig 1680, märklig genom dess enastående rikt målade dekorering från
1743.
Till våren diskuterar vi en 4-dagars resa utanför Norden, till vilken vi återkommer i
vårt första vårutskick..
Östergötlands museum
Peter de Wit visar sina uttrycksfulla guldsmycken t.o.m. den 20 jan.
Norrköpings Konstmuseum
På museet visas fram till den 5 feb. 2012 en utställning med 25 verk av några av
konstföreningens senare stipendiater. Där visas också verk av medlemmar i den
östgötska grafikverkstaden ”Krogen Amerika”
Saabs konstförening
På galleriet visar designern Mia Börjesson, Norrköping, sina mångsidiga och ny tänkande former, 12 nov-27 nov.

E-postadresser och adressändringar
För att underlätta medlemskontakterna önskar vi få in e-postadresser från så många
medlemmar som möjligt. Vänligen meddela e-postadress, namn och tel-nr till Karin
Theorell, Västra vägen 22, 58234 Linköping, e-post ktheorell@hotmail.com

Medlemsavgiften
Tyvärr har några medlemmar ännu inte betalat årsavgiften varför vi bifogar ett nytt inbetalningskort och hoppas att vi får in avgiften före den 23 nov så att du får deltaga i
den stora konstutlottningen..
Har du idéer och önskemål om föreningens verksamhet är du givetvis välkommen att
kontakta någon i styrelsen på kvällstid. Jan Wahlstein 013-130848, Björn Gustavsson
013-152514 eller Margareta Wissler 0707-656 980

Med vänlig hälsning och förhoppning om en skön och konstrik höst !
Styrelsen genom Jan Wahlstein, ordf.

SE, LÄR OCH UPPLEV MED
ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING

