Östgöta Konstförening
FÖRSTA HÖSTPROGRAMMET 2014
Boken om Amie Stålkrantz som Östgöta Konstförening är med om att ge
ut kan hämtas i samband med något av föreningens evenemang. För att
erhålla boken gratis måste man ha betalat sin medlemsavgift för 2014.
Under Samma Tak
I höst äger vår jurybedömda utställning ”Under Samma Tak” rum.
Vernissagen är söndagen den 28 september kl.14.00
Konstnär Stina Opitz inviger utställningen.
.
Vill du ställa ut? Ansökningshandlingar finns på
www.undersammatak.nu och i receptionen på Östergötlands museum i
Linköping och på Norrköpings Konstmuseum.
Alstren och de ifyllda blanketterna lämnas på Östergötlands Museum
den 29 – 31 augusti kl.12.00 – 15.00
Gottfrid Larsson-dagen
Lördagen den 23 augusti , firar vi Gottfrid Larsson-dagen Kl. 13 – 16.
Plats: Gottfrid Larssons skulpturmuseum, Vadstena.
Årets tema: Med Gottfrid Larsson i Europa och hur man gjuter
bronsskulptur.
Se särskilt programblad
Vadstena Spetsmuseum håller särskilt öppet för oss.
Föreläsningar
Östergötlands Museum Wallenbergsalen kl. 18.00.
Tisdagen 16 september .En ny verklighetssyn. Chefsintendent på
Artipelag Magnus Jensner föreläser om Ola Billgren och hans realistiska
måleri.
Torsdagen 9 oktober Ellen Key och Skönhet för alla. Intendent Helena
Skragg Norrköpings Konstmuseum föreläser.
Tisdagen 28 oktober Att samsas under samma tak Ann-Sofie Svansbo,
hemslöjdskonsulent, funderar över slöjden och konsthantverket i sällskap
med konsten.
Entre´60 kr, medlemmar 40 kr
I samarbete med Folkuniversitetet

Konstföreningarnas Dag på Östergötlands Museum
Onsdagen den 22 oktober kl. 18.00.
Vi träffas i Ridderstadsrummet för genomgång och aktuell information
från förbundet efter distriktsledarmötet och från distriktet. Birgitta Rolff
ger information bl.a. om förbundsstämman i Östergötland 29-31 maj
2015. Ställ gärna frågor.
Under mötet serveras kaffe och enklare smörgås till självkostnadspris.
19.00 Stefan Hammenbeck visar utställningen ”Under samma tak”. En
utställning som visar det bästa och det mesta som Östergötlands
konstnärer och konsthantverkare skapat de senaste tre åren.
Anmälan till kristina.dalberg@liu.se senast fredagen den 17 oktober.
Konstföreningarnas Dag på Norrköpings Konstmuseum
Onsdagen den 19 november. 18.00
Vi träffas i Norrköpings konstmuseum och får en specialvisning av de
nyhängda samlingarna efter att museet varit stängt under större delen av
våren. Intendent Kerstin Holmer visar.
19.00 Under tiden som vi dricker kaffe/te (till självkostnadspris)
informerar distriktsordförande Birgitta Rolff om aktuella frågor och om
förbundsstämman i Östergötland 29-31 maj nästa år.
Anmälan till kristina.dalberg@liu.se senast fredag 14 november.
Söndagar kl.14.00 på Östergötlands Museum
Samtal med konstnärer och konsthantverkare i utställningen ”Under
Samma Tak”.
Datum: 26 okt, 9 nov och 30 nov i Westmanhallen
I samarbete med Folkuniversitetet och ÖM.
Fri entré för Ökf:s medlemmar.
Resor
Se bifogad info.

Styrelsen
genom Björn Gustavsson, ordförande
Mobil: 070-66 55 101
E-post: dockebo@gmail.com

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING !

