Dalarnas Konstförening
VÅREN 2018
Allt det här får du som medlem:
• en årsgåva, det vill säga ett grafiskt blad, en bok eller liknande.
Fr.o.m. det datum föreningen har årsmöte finns årets årsgåva att
hämta i Dalarnas museums reception. För att vara säker på att få ut
din årsgåva 2018, se till att hämta ut den under året.
• delta i det stora medlemslotteriet i samband med höstmötet, då du
har chans att vinna ett av de konstverk som föreningen har köpt in.
• intresseväckande föredrag och konstarrangemang.
• möjlighet att delta i välplanerade, intressanta konstresor både
inom Sverige och utomlands.

Medlemsavgift 250 kr
(100 kr för ungdom under 26 år)
sätts in på Plusgiro 921 85-8
Glöm inte ange namn och adress!
Vid frågor, ring Maj Schöldström-Edström,
mobil 076-098 37 40

Dalarnas
Konstförening

Stödjer konstlivet i Dalarna

www.dalarnaskonstforening.se
www.facebook.com/DalarnasKonstforening

KALENDARIUM VÅREN 2018
RESOR/BESÖK
lördag 7 april

Ateljébesök hos konstnärerna Pontus Ersbacken,
Meg Ersbacken-Engman och Anna Linnea
Liljeholm i Lilla Dicka utanför Avesta. Samling
för samåkning från Kristinegymnasiets parkering
i Falun, kl. 11.00. Anmälan senast 5/4 till
Maj Schöldström-Edström, tel. 0760-983740.

17-22 april

Konst- och arkitekturresa till Aten
Anmälningar togs emot 2017. Resan är fullbokad.

lördag 19 maj

Besök på Bleckogårdens Konst & Konsthantverk
Samling för samåkning från Kristineskolans
parkering i Falun, kl. 12.30. Anmälan till Maria,
tel 073-9802599 eller maria.bjerneby.hall@gmail.com
senast 17/5. Ta gärna med eget fika!

FÖRELÄSNINGAR OCH ÅRSMÖTE
söndag 18 mars
kl 15.00
Årsmöte - OBS! Detta är kallelsen.
På dagordningen bl.a. revidering av stadgarna
(förslag på föreningens hemsida senast 2 veckor
före mötet).
kl 15.30
Dalarnas
museum

Jannis Karydakis presenterar årsgåvan och sitt
konstnärskap.

MER OM ...
Bleckogården, vackert belägen utanför Rättvik och med en inbjudande och ovanlig trädgård, rymmer både konst och konsthantverk. Gården är från 1600-talet och efter att ha stått tom många
år, köptes den av Pysse och Thomas Hellström. De kom då från
Konstfack i Stockholm och under 60-talet arbetade de med konsthantverk tillsammans med fjorton anställda. Nu drivs gården av de
tre barnen Hellström med respektive och här visas måleri, grafik,
keramik; man tillverkar även skyltar i gammal traditionell stil.
I en ateljé i Lilla Dicka utanför Avesta huserar de tre konstnärerna
Pontus Ersbacken, Meg Ersbacken-Engman och Anna Linnea
Liljeholm på samma adress. De arbetar i en mängd olika tekniker,
allt från textil, teckning, batik och akvarell till stora stål- och
stenskulpturer.
Konstnären Jannis Karydakis är född i Aten och utbildad i
Frankfurt och München. Han har numera sin ateljé i Grycksbo
utanför Falun. Han arbetar främst med måleri och grafik.
Genomgående teman i hans konst är: natur samt klang och rytm.

Besök oss på
www.dalarnaskonstforening.se
www.facebook.com/DalarnasKonstforening

STYRELSE
Delat ordförandeskap:

Maj Schöldström-Edström, majedstrom@gmail.com
Tel: 023-209 61 eller 076-098 37 40
Satu Sundström, ssu@du.se
Tel: 0246-511 58 eller 070-680 85 08
Kassör:
Mats Nygårds, Kasslins väg 5, 790 22 Sågmyra
mats.nygards@gmail.com/tel: 076-775 90 06
Sekreterare:
Maria Bjerneby Häll; maria.bjerneby.hall@gmail.com
Tel: 073-980 25 99
Övriga ledamöter:
Dag Franzén; dag.franzen@telia.com Tel: 073-909 93 48
Lars Olov Holmqvist; loh@dalanova.se Tel: 070-641 53 34
Helene Kolseth; helene@naikutrend.se Tel: 070-671 48 63 (webbansvarig)
Yvonne Seger; yvonneseger@yahoo.se Tel: 070-6878904 (medlemsregister)
Marieta Toneva; marietatoneva@hotmail.com Tel. 070-22 22 452
Hans Ånell; hans.anell@telia.com Tel: 073-098 79 39

Dalarnas Konstförening stöttas i sitt arbete av Dalarnas museum,
Falu kommun och Landstinget Dalarna samt samarbetar med:

