Östgöta Konstförening
Första höstprogrammet 2012
Höstens konstresor
Höstens första resa, den 29 sept, går till det fagra Värmland, närmare bestämt till
Karlstad och Lars Lerin-musset, med hans mycket uppskattade akvareller.
Anmälningsblankett bifogas.
Höstens andra resa blir en ”soppresa” till Norrköping som vi återkommer till i nästa
utskick i nov.
För att förvissa oss om ett tillräckligt stort deltagareintresse vill vi redan nu annonsera
vår första konstresa 2013 som blir en 6-dagars resa i april till Holland och bl.a.
Amsterdam med dess rika konstskatter.
Preliminär intresseanmälan bifogas.
Konstföreläsningar
Föreläsningarna arrangeras
Folkuniversitetet.
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Torsdagen den 11 okt samtalar konstnären Peter Freudenthal och Christer Fällman,
konstansvarig i kommunen, om konst och konstnärsrollen. Åhörarna är välkomna att
deltaga i samtalet som sker i Östgötarummet
Tisdagen den 30 okt kommer Olle Granath, hedersdoktor vid Stockholms univ., att
med anledning av Strindbergsåret föreläsa om ”Strindberg och bilden”
Tisdagen den 27 nov föreläser Gunnar Lindqvist, f. d. museichefen, om
”Modernismens konstuttryck”
Föreläsningarna äger rum på Östergötlands museum i Wallenbergsalen, om inte
annat anges, kl 18.00.( OBS ! ändrade tider)
Entréavgift: Medlemmar i ÖKF 40 kr, övriga 60 kr, konststud. gratis
Östergötlands museum
På museet visas utställningarna ”Vintage-mode & minne” t.o.m. 23 sept och ”Porträtt
& självporträtt” t.o.m. 4 nov.
Saabs konstförening
Som ett led att vidga konstutbudet har vi etablerat ett samarbete med Saabs konstförening och bifogar dess utställningsprogram för hösten.
Årsavgiften
För de medlemmar som ännu inte har betalat årsavgiften bifogas en inbetalningstalong med önskan om en snabb betalning före den 31 okt, vilket är en förutsättning
för att deltaga i konstutlottningen i dec, som kommer att omfatta konst till ett värde av
ca 70000 kr.

Jubileumsboken ”Om konst”
Vår mycket uppskattade jubileumsbok, som fått så många lovord, har vi skänkt till
alla våra medlemmar som betalat 2011-års avgift (konstnärer 100:-). Skulle någon
ännu inte fått boken ges möjlighet att kvittera ut den i samband med våra
konstsamtal eller föredrag på museet under hösten. Dessutom kan man få den
hemskickad med posten om man betalar 70:- på föreningens plusgiro 160422-2.
Studiecirkel om konst
Vill du vara med i vår studiecirkel , som fördjupar sig i våra stipendiaters konst ?
Kontakta Björn Gustavsson, tel 070-6655101.
Medlemsvärvning
Minns ni Mikael Nilssons uppskattade och uttrycksfulla flock med 20 stycken sotsvarta råkor på utställningen ”Under samma tak” 2011?
Hela flocken inköptes av konstföreningen för att styckevis ges som en uppskattad
belöning till den som värvar tre nya medlemmar i år men också för att utlottas i
december om några finns kvar då.
Nya medlemmar anmäls med namn, adress, tel-nr och e-postadress till Karin
Theorell, Västra vägen 22, 58234 Linköping, eller e-post ktheorell@hotmail.com.
Med vänlig hälsning och förhoppning om en härlig höst !
Styrelsen genom Jan Wahlstein, ordf Björn Gustavsson, vice ordf
070-6655101
070-6655101
.
www.ostgotakonstforening.se

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA
KONSTFÖRENING !
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