Östgöta Konstförening
Andra höstprogrammet 2015
Konstvänner!

Föreläsningar
Vi tipsar om föreläsning den 24 november.
Bilder- och ungdomsböcker
Ungdomsboksförfattarna i Linköping, Ingelin Angerborn, Katarina Genar och Ewa
Christina Johansson tillsammans med bibliotekarier och lärare från Barnbokens
Vänner, berättar och ger förslag på lämpliga julklappsböcker till barn och barnbarn.
Möjlighet finns att av BokMedia köpa böcker på plats.
Bibliotekets hörsal kl.18.00 den 24 november. Fritt inträde!

Konstutlottning
Lördagen den 5 december kl. 14.00 avslutar vi på sedvanligt sätt årets evenemang
med konstutlottningen i Wallenbergsalen på Östergötlands museum. Flera
närvarovinster!. Liksom tidigare om åren bjuder vi dessförinnan på glögg i foajén.
Varmt välkomna! Vinnarna meddelas personligen med brev.
Utlämning av vinsterna sker i Wallenbergsalen lördagen den 12 dec kl. 14.00.

Studiebesök
Måndagen 25 januari 2016
Följ scenograf Magnus Möllerstedts resa från manuskript till färdig scenografi i
Östgötateaterns uppsättning av Bröllopsresan. Premiär i Linköping 2016-02-05.
Vi ses på Stora teatern Linköping kl.18.00. Kaffeservering.

Föreläsning
Konst för alla? Konst för ingen?
Att arbeta med samtidskonst i det offentliga rummet ställer speciella krav. Man möter
en publik som inte alltid är van vid att uppleva konst, och det sker i ett rum där
betraktaren inte väljer att möta konsten. Även konstnärerna ställs inför nya
utmaningar när målet inte är att arbeta fram en utställning för det slutna
gallerirummet. Hur lyckas man med konstprojekt i det offentliga rummet, och vad är
det som inte fungerar?
Föreläsare Anders Olofsson, samordnare för konstkollektioner vid Statens Konstråd
Plats: Wallenbergsalen, Östergötlandsmuseum
Tid: Onsdagen den 2 mars kl. 18.00

Resor
Boka redan nu tid för vår vårresa till Bornholm torsdagen den 19 maj – söndagen den
22 maj.
Guide på vår resa blir förra intendenten på Kulturen i Lund, Lars Lundberg, som på
ett föredömligt sätt tog hand om oss på vår resa förra våren.
Närmare information se vårens första utskick.

E-postadress och mobilnummer
Var snäll och lämna oss din e-postadress och ditt mobilnummer eller uppdatering av
dom. Då kan vi smidigt och snabbt nå dig.

Styrelsen genom
Björn Gustavsson, ordförande
Mobil: 070-66 55 101
E-post: dockebo@gmail.com
www.ostgotakonstforening.se

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING !

