Dalarnas Konstförening
HÖSTEN 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
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 HÖSTEN 2018
BESÖK/RESOR
lördag 11 augusti

Vi ser utställningen Gudrun Åhlberg – Möjliga
Världar på Länsmuseet Gävleborg i Gävle kl. 11.00.
Icke medlemmar betalar 50 kr för visningen. Samling för samåkning på Kristinegymnasiets parkering i Falun kl. 9.15. Samarrangemang med Dalarnas
kvinnohistoriska förening. Anmälan senast 8/8 till
Satu Sundström, tel. 070-680 85 08 eller ssu@du.se.

lördag 15 september

Konstresa till Illusion/Allusion, Avesta Art 2018.
Inträde 80 kr + guidad visning 50 kr. Ta med
egen matsäck eller fika på museet. Samling för
samåkning på Kristinegymnasiets parkering kl. 09.00
i Falun. Anmälan senast 10/9 till Maj SchöldströmEdström, tel. 076-098 37 40.

HÖSTMÖTE, FÖRELÄSNINGAR & UTSTÄLLNING
söndag 14 oktober
kl 14.30
kl 15.00

Höstmöte på Dalarnas museum
OBS! Detta är kallelsen. Tema “Gränsland”.
May Lindholm presenterar KiD (Konst i Dalarna).
Konstnärerna Hanna Nielsen och Pernilla Jansson
berättar om sina konstnärskap. Därefter vinstval i
konstlotteriet.

torsdag 8 november
kl 18.30

Föreläsning på Falu stadsbibliotek av Per José Karlén,
barnboksillustratör, författare och bildkonstnär.
I samverkan med Falu stadsbibliotek.

lördag 17 november– Separatutställning med ett urval av textilkonstnär
Anna Linnea Liljeholms verk. Vernissage 17 novem12 januari 2019
ber kl. 14.00 i Kubiken, Dalarnas museum.
DalaKonst utgår p.g.a. problem med lokal och tider, men hösten 2019 kommer
höstsalongen att vara på plats igen i konsthallen!

MEDVERKANDE
Gudrun Åhlberg (1921-2014) var surrealist med ett starkt personligt
form- och bildspråk. Hennes efterlämnade konst donerades till Länsmuseet Gävleborg. Konstintendent Kristina Lindkvist visar oss sommarens
utställning Gudrun Åhlberg – Möjliga Världar. Vi får se målningar och
kollage från 1948-2002 av en kvinna som var verksam i ett sammanhang
som till stora delar var männens.
Hanna Nielsen, Orsa. Lekfullhet: objekt, skulptur, foto och video.
Pernilla Jansson, Smedjebacken. Konsthantverkare/konstnär. Pernilla
utforskar en del av de föremål vi omger oss med i vardagen. Ett undersökande av material eller sakernas tillstånd.
Per José Karlén är bildkonstnär, författare och illustratör. Sedan 2004 har han
skapat över 17 bilderböcker på Rabén & Sjögren förlag. Per bor i Stockholm.
Anna Linnea Liljeholm är verksam textilkonstnär och tecknare i Lilla Dicka
utanför Avesta. Mötet mellan den textila linjen och den tecknade är alltid ett
närvarande element i hennes process. Med en idé om att teckning är en metod
snarare än en teknik bunden till särskilda material, bygger hon intuitivt med
linjer, ytor och form.

MISSA INTE!
Den 23–25 augusti arrangerar Galleri SE Konst
“Sammankomsten 2018 - en konstrunda i Falun”.
Inbjudna konstnärer visar skulptur, måleri, installationer
och performance på olika platser i stan.

För information om den nya dataskyddsförordningen GDPR och hur vi
hanterar medlemmarnas kontaktuppgifter, se www.dalarnaskonstforening.se

MEDLEMSLOTTERI
Alla som har betalat medlemsavgift före 15 september deltar i DKF:s
medlemslotteri. Dragning förrättas av Notarius Publicus i början av
oktober och vinnarna meddelas. Vinstval sker som avslutning på höstmötet söndag 14 oktober.

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:
Helena Dahlin; helenadahlin53@gmail.com, tel. 072–382 46 66
Dag Franzén; dag.franzen@telia.com, tel. 073–909 93 48
Lars Olov Holmqvist; loh@dalanova.se, tel. 070–641 53 34
Linda Hunter; lindaalexandra@hotmail.com, tel. 070–210 56 48
Yvonne Seger; yvonneseger@yahoo.se, tel. 070–687 89 04 (medlemsregister)
Marieta Toneva; marietatoneva@hotmail.com, tel. 070–222 24 52
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, och samverkar med
studieförbundet Sensus.

