Östgöta Konstförening

Andra höstprogrammet 2013
Föreläsning
Vad är original?
Tisdagen den 12 november kl.18.00.
Plats: Östgötarummet i Östergötlands Museum.
Leif O Pehrson fotograf och konstnär.
Från fotografins kopior på fotopapper via konstens litografier till dagens digitala
metoder.
I samarbete med Östergötlands Museum och Folkuniversitetet.
Entré: medlemmar i ÖKF 40 kr, övriga 60 kr, konststuderande gratis.

Höstens konstresor
Boxholm
Den 17 november planerar vi en bussresa till Boxholms Folkets Hus.
Där visas på vidvinkelscenen en hyllning till Edward Munch -150 år.
Vi får följa med en ciceron på vandring både på Munchmuseet och på
Nasjonalgalleriet i Oslo.
Norrköping
Den 27 november gör vi vår sedvanliga soppresa till Norrköping och till den mycket
spännande jubileumsutställningen – Acting in the City - Konstmuseet 100 år.
Uppland
Till våren planerar vi en tredagars resa till Uppland med omgivning.
Boka redan nu veckoslutet 16 -18 maj.
Se bifogat reseprogram.

Tips från Norrköpings Konstmuseum
Vi gör inget gemensamt besök till denna programpunkt, men tipset lyder: ”Av de
redan planerade programmen under hösten rekommenderar vi Ylva Ceders
konstnärspresentation. Hon deltar i vår pågående utställning Acting in the City.
Hennes måleri har väckt stort intresse från publiken. För att få en känsla titta gärna
på hennes hemsida: http://www.ylvaceder.com/.
Programmet äger rum onsdag 20/11 kl 18.00 på Norrköpings Konstmuseum.
Biljetter/Förköp 80 kr, studerande 40kr.”

Konstutlottning och stipendieutdelning
Lördagen den 7 december kl 14.00 avslutar vi på sedvanligt sätt årets evenemang
med den omfattande konstutlottningen i Wallenbergsalen på Östergötlands museum.
Flera närvarovinster!
Vid detta tillfälle delas även 2013-års stipendium ut.
Liksom tidigare om åren bjuder vi dessförinnan på glögg och pepparkakor i foajén.
Varmt välkomna!
Utlämning av vinsterna sker i Wallenbergsalen lördagen den 14 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, 070-66 55 101
Berit Hyland, vice ordförande 013-13 22 93

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING !

Ny postadress: Östgöta Konstförening, Box 232, 581 02, LINKÖPING

