Östgöta Konstförening
Första höstprogrammet 2015
Konstvänner!
Efter att ha inlett höstens aktiviteter med att fira Gottfrid Larsson-dagen i
strålande sol den 15 augusti, så vill vi nu presentera resten av höstprogrammet

Höstens resor.
Lördagen den 12 september reser vi till Stockholm med besök bl. a. på det
vackra Artipelag. Anmälan senast 31 augusti.
Onsdagen den 14 oktober gör vi vår första soppresa till K-ringen i Motala.
Anmälan senast 1 oktober.
Onsdagen den 18 november gör vi höstens andra soppresa. Denna gång
besöker vi Konstmuseet i Norrköping. Anmälan senast 10 november.
Läs mer om våra resor och hur du anmäler dig på bifogade papper!

Höstens föreläsningar.
Torsdagen den 1 oktober kl.18.00 föreläser förre konsthallschefen Christer
Fällman om Konstscen Östergötland. Föreläsningen är baserad på hans nya
bok med samma namn. Han berättar om den samtida konstscenen i
Östergötland, om konstnärer och om förutsättningarna för konst och kreativitet i
länet.
Östgöta Konstförening är med om att ge ut boken och medlemmar som betalat
sin medlemsavgift 2015 är välkomna att hämta den som medlemsgåva vid
föreningens arrangemang.

Tisdagen den 10 november kl. 18.00 får vi lyssna till Margareta Gynning,
genusforskare och utställningskommissarie på Nationalmuseum. Ämnet är
Selfies – Nu och Då. Hon berättar om uttryck för självbild och identitet, om hur
människor har velat bli sedda genom historien och parallellerna mellan äldre
porträtt och dagens selfies.
Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet och
Östergötlands museum och äger rum i Wallenbergsalen, Östergötlands
museum, Linköping

Tänk om du vinner i år!
Lördagen den 5 december kl. 14.00 avslutar vi höstens aktiviteter med att träffas
i Wallenbergsalen för att genomföra årets utlottning av konst. Alla vinster visas
då! Glögg och överraskningar bjuder vi som vanligt också på.
Lördagen därpå, den 12 december kl. 14.00 samlas de lyckliga vinnarna för att
välja sin vinst.

e-mailadress
Var snäll och lämna oss din e-mailadress eller uppdatering av den. Då kan vi
smidigt och snabbt nå dig.

Varmt välkomna till höstens aktiviteter
önskar
Styrelsen
Genom Björn Gustavsson, ordförande
Mobil: 070-66 55 101
E-post: dockebo@gmail.com

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING !

