Östgöta Konstförening

ANDRA VÅRPROGRAMMET 2014
Kvar på vårens program har vi resan till Uppland den 16 – 18 maj. Den
är fulltecknad och vi hoppas på tre sköna dagar rika på konstupplevelser.
Boken om Amie Stålkrantz som Östgöta Konstförening är med om att ge
ut kommer i vår.
Under Samma Tak
Till hösten har vi den jurybedömda utställningen ”Under Samma Tak” att
se fram emot. Vernissagen äger rum den 28 september.
Vill du delta? Ansökningshandlingar finns på www.undersammatak.nu
och i receptionen på Östergötlands museum i Linköping och på
Norrköpings Konstmuseum.
Gottfrid Larsson-dagen
Men redan i augusti, lördagen den 23, firar vi Gottfrid Larsson-dagen
Kl. 13 – 16.
Plats: Gottfrid Larssons skulpturmuseum, Vadstena.
Årets tema: Med Gottfrid Larsson i Europa och hur man gjuter
bronsskulptur.
Skulptören Gottfrid Larsson (1875-1947) är vår mest internationellt
baserade östgöte i sin generation. Under femton år var han verksam i
Paris, München och Florens innan han kom hem igen. I Stockholm drev
han länge en konstskola. 1921 var han med att stifta Östgöta
Konstförening och var under många år utställningskommissarie för de
årliga salongerna.
Medverkar gör Stefan Hammenbeck, Göran Söderström och Ingegerd
Lindaräng med miniföreläsningar och visningar.
Vår mycket kände skulptör Peter Linde berättar om hur man gjuter
bronsskulptur.
Kaffeservering till självkostnadspris.
Vadstena Spetsmuseum håller särskilt öppet för oss.
Detaljprogram med tider kommer att läggas ut på konstföreningens
hemsida www.ostgotakonstforening.se

Norrköpings Konstmuseum
Efter att ha varit stängt för ombyggnadsarbete under vintern och våren
öppnar Norrköpings Konstmuseum sina portar igen den 6 juni med
utställningen ”Hem Längtan”. Läs mer på bifogat papper.
Resor
De populära soppresorna till Norrköpings Konstmuseum tar vi upp igen
till hösten.
En tvådagarsresa som eventuellt går till Västsverige och Göteborg
funderar vi också på.
Medlemsenkät
Vi vill gärna ha god kontakt med er alla och skickar därför med en
medlemsenkät som vi hoppas ni vill ta er tid att fylla i och skicka till oss.

Styrelsen
genom Björn Gustavsson, ordförande
Mobil: 070-66 55 101
E-post: bjorn.gustavsson@dockebo.se

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING !

