Dalarnas Konstförening
VÅREN 2019
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 2019, 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

PROGRAM VÅREN 2019
Onsdag 27 februari på Magasinet, Tullkammaregatan 12, Falun
kl. 17.00
kl. 17.30
kl. 19.00

Vernissage av P-O Söderlunds utställning som knyter
an till Dalateaterns och Musik i Dalarnas föreställning
Sweeney Todd.
Scenograf Per A Jonsson berättar om sitt arbete med
att skapa scenografi och kostymering till den musikaliska thrillern Sweeney Todd.
Publikrepetition av föreställningen Sweeney Todd för
medlemmar. Till publikrepetitionen krävs anmälan
senast 30/1 till Yvonne Seger: yvonneseger@yahoo.se
eller 023-101 84 (kvällstid).

Söndag 24 mars på Dalarnas museum, Stigaregatan 2–4, Falun
kl. 14.30
kl. 15.00

Årsmöte för konstföreningens medlemmar.
OBS! Detta är kallelsen.
Årsgåvan 2019 presenteras av Margareta Hagegård
i samtal med Marieta Toneva.

Söndag 7 april på Dalarnas museum, Stigaregatan 2–4, Falun
kl 14.00

Föreläsning av Ingemar Lindahl: Flickan som reste
ensam – ett program om Thora Dardel. Samarrangemang med Dalarnas kvinnohistoriska förening.

Onsdag 8 maj–lördag 11 maj (prel)
Konstresa till Malmö–Lund–Köpenhamn.
Intresseanmälan senast 31 januari.
Se separat informationsblad.

MER OM ...
P-O Söderlund är konstnär, mönsterformgivare och pensionerad
bildpedagog. Han arbetar med 3d-objekt men också med serigrafi/screentryck, foto, datorgrafik, mönsterformgivning, textiltryck m.m.
Han använder ofta återbrukat material. P-O har deltagit i en mängd
utställningar i Sverige och utomlands. År 2009 invigdes hans glasutsmyckning utanför huvudingången till Falu lasarett.
Hans utställning på Magasinet kommer att vara öppen i samband
med musikalföreställningarna av Sweeney Todd från 2 mars till 10 april.
Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar
och kulturföreningen Magasinet:

Per A Jonsson har arbetat som scenograf i cirka 30 år. Han har
studerat arkitektur vid Chalmers och scenografi i London. Per har
gjort scenografi och kostym på bland annat Stockholms Stadsteater,
Malmö Musikteater, Kungliga Operan, Orionteatern, Folkoperan
samt till shower med After Dark och Jonas Gardell.
Margareta Hagegård bor i Falun och har sin ateljé i Nisserska
huset. Hon arbetar med grafik, emalj och måleri. Söker ofta med
sina bilder poesin i det lågmälda, det som man lätt går förbi.
Ingemar Lindahl berättar om Thora Dardel (1899-1995) som konstnärshustru, författare och journalist i Paris och därefter i Sverige.
Hans biografi ”Flickan som reste ensam: en biografi över Thora
Dardel” kom ut 2018. Ingemar Lindahl har tidigare givit ut bl.a. biografin ”Visit hos excentrisk herre: en bok om Nils Dardel” samt varit
verksam som diplomat.

STYRELSE
Delat ordförandeskap:
Maj Schöldström-Edström; majedstrom@gmail.com,
tel. 023-209 61 eller 076-098 37 40
Satu Sundström; ssu@du.se, tel. 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 Region Dalarna, och samverkar med
studieförbundet Sensus.

