Östgöta Konstförening
Vårprogrammet 2017
Kära konstvänner!
Jag vill börja med att önska er alla välkomna till det nya årets träffar och hoppas
att vi ska få många härliga konstupplevelser tillsammans!
Östgöta Konstförening har förberett några intressanta möten i vår.
Först ut är en föreläsning om:

Arkitektur och konst i det nya bostadsområdet
i Övre Vasastaden i Linköping.
Christer Fällman, f d konsthallschef, och Per Nilsson, arkitekt, berättar om
arkitekturen och om hur konsten kommer att gestalta sig i det nya
bostadsområdet i Övre Vasastaden i Linköping.
Området ligger på den södra sidan om Industrigatan och sträcker sig från
Östgötagatan upp till Bergsrondellen. Här bygger flera olika byggherrar både
bostadsrätter och hyreslägenheter.
Tid: lördagen den 18 februari kl. 14.00.
Plats: Östergötlands museum, Wallenbergsalen
Kostnad: 60 :- . Fri entré för medlemmar i ÖKF och KKL!
Vi samarbetar då med Östergötlands museum, Konsthistoriska klubben och Folkuniversitetet.

Nästa gång vi träffas blir onsdagen den 8 mars.

”Från tippen till Floragatan”
är titeln på det konstnärsamtal vi då får vara med om.
Konstnärerna leif e. boman och Martin Boman samtalar med Sivert Sjöberg.
Vi får en inblick i hur två engagerade konstnärer ser på sin verksamhet. Martin
Bohman har på relativt kort tid utvecklat ett spännande måleri som med sina
abstrakta och monumentala uttryck ställer krav på en betraktare. Han har också,
liksom sin far leif e. boman, intresserat sig för exempelvis aska från platser där
dramatiska skeenden utspelat sig.

leif e. fick stor uppmärksamhet för sitt insamlande av jordprover från
krigshärdar och andra platser runt om vår jord. Han kommer att redovisa sina
tankar om det tidsödande projektet och även om andra av samma dignitet.
Vi avslutar med en kopp kaffe tillsammans.
Tid: onsdagen den 8 mars kl. 18.00.
Plats: Dahlian, Medborgarskolan, Storgatan 40 i Linköping (Granne med
biljardklubben).
Kostnad: Kaffe till självkostnadspris.

Årsmöte
Föreningen håller sitt årsmöte lördagen den 1 april kl. 14.00 i Wallenbergsalen,
Östergötlands museum, Linköping.
I samband med årsmötet presenteras årets stipendiat!

Vårens resor
Resa till Stockholm 8 april
Resa till Gottland 24 – 27maj.
Närmare information om resorna - se särskilt bifogat papper!
Hoppas att ni, som vi, tycker att vårens program verkar lockande.
Varmt välkomna!
Styrelsen genom
Björn Gustavsson
Ordförande

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING!
Mail och telefon till:
Björn Gustavsson, ordförande, dockebo@gmail.com tel.070-66 55 101
Berit Hyland, vice ordf. berit.hyland@bredband.net tel. 013- 13 22 93
Karin Theorell, medlemsansvarig, ktheorell@hotmail.com tel.013-29 88 50

