Östgöta Konstförening
ANDRA HÖSTPROGRAMMET 2014
OBS! 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
Konstföreningens jurybedömda utställning ”Under Samma Tak” pågår till och
med söndagen den 11 januari 2015.
.

Konstföreningarnas Dag på Norrköpings Konstmuseum
Onsdagen den 19 november kl.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.
Kl. 19.00 Under tiden som vi dricker kaffe/te (till självkostnadspris) informerar
Sveriges Konstföreningars distriktsordförande Birgitta Rolff om aktuella frågor
och om förbundsstämman i Östergötland 29-31 maj nästa år.
Obs! Anmälan till kristina.dalberg@liu.se senast fredag 14 november.

Konstföreningarnas Dag på Östergötlands Museum
Torsdagen den 20 november kl. 18.00.
Vi träffas i Ridderstadsrummet för genomgång och aktuell information från
Sveriges Konstföreningar. Birgitta Rolff informerar bl.a. om förbundsstämman i
Östergötland 29-31 maj 2015. Ställ gärna frågor.
Under mötet serveras kaffe och enklare smörgås till självkostnadspris.
Kl. 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.
OBS! Anmälan till kristina.dalberg@liu.se senast fredagen den 15
november.

Söndagar kl.14.00 på Östergötlands Museum
Samtal med konstnärer och konsthantverkare i utställningen
”Under Samma Tak” i Westmanhallen
Datum: 9 nov Jan Falc Wobruba och
30 nov Mika Liffner
Fri entré för Ökf:s medlemmar.
I samarbete med Folkuniversitetet och ÖM.

Soppresa
Följ med på vår soppresa till Norrköpings Konstmuseum onsdagen den
26 november.
Bussen går kl. 17.00 från Östergötlands Museum i Linköping.
Väl framme äter vi en tallrik soppa och sedan kommer Kerstin Holmer att visa
oss den nya, skickligt hängda och spännande utställningen med verk ur
museets samlingar.
Kerstin Holmer har själv varit med och valt ut verken och arrangerat
utställningen, så vi är särskilt glada att just hon vill visa oss den.
Vi beräknas vara åter i Linköping c:a kl. 20.45.
Priset för allt detta, 250 kr., betalas på bussen.
Anmälan om deltagande, som lämnas till Brit Assarsson,
tel. 013 - 15 85 67 eller 070-559 65 16 vill vi ha senast den 9 november.

Konstutlottning och stipendieutdelning
Lördagen den 6 december kl 14.00 avslutar vi på sedvanligt sätt årets
evenemang med konstutlottningen i Wallenbergsalen på Östergötlands
museum.
Flera närvarovinster!
Vid detta tillfälle delas även 2014-års stipendium ut.
Liksom tidigare om åren bjuder vi dessförinnan på glögg i foajén.
Varmt välkomna!
Vinnarna meddelas personligen med brev.
Utlämning av vinsterna sker i Wallenbergsalen lördagen den 13 dec kl 14.00.

Årsavgiften.
Till de medlemmar som ännu inte har betalat årsavgiften bifogas en
inbetalningstalong med önskan om en snabb betalning före den 28 nov, vilket
är en förutsättning för att delta i konstutlottningen.

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

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING !

