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Österhaninge Konstförening är en allmän konstförening öppen för alla som är intresserade 
av konst och kultur. Vi sprider kunskap, köper konst och arbetar för att främja kulturen i 
Haninge. 
 
 

Ateljébesök hos Ritva Karlsson den 27 augusti kl 13.00 
Kostnad 140 kr icke medlemmar,160. Sorundavägen 209, Västerby. Buss 848 från V-h. 
       
En och en halv mil från V-h centrum bor och arbetar Ritva  
Karlsson. Hon arbetar både med sten- och lergods i olika  
tekniker. Det senaste årtiondet har bestått mycket av   
skulpterade fantasifåglar.  Som omväxling tycker hon om att  
handforma ”tumma” vaser och skålar. På 80-talet  
gjorde hon också miniatyrer av olika antika möbelstilar, utställda  
bl.a på Möbel- och antikmässan, NK samt i Tokyo.   
Anmälan görs till annika.cecilia.ekelund@bredband.net  
eller 7774112 senast 14 augusti.  
 
 
Utflykt till Ulriksdals slott den 26 september kl 12.00   
Kostnad 140 kr icke medlemmar 160. Slottsallén, Solna    
 
I Kungliga Nationalstadsparken vid Edsviken ligger Ulriksdals slott, uppfört på 1600-
talet. Den guidade visning ger oss ett spännande möte med flera tidsepoker. Många 
svenska regenter har satt sin prägel på slottet. Drottning Kristina uppskattade slottet 
så mycket att hon lät sin kröningsprocession 1650 utgå därifrån.  
Orangeriet byggdes på 1600-talet för odling av på den tiden exotiska och dyrbara 
frukter. I dag finns här Nationalmuseums samling av svensk skulptur. Vi kan se verk 
av såväl Milles som Sergel. Kombinationen av konst, ljus och växter är en upplevelse 
i sig. Anmäl dig till kristinafandersson@gmail.com  eller 983978  senast den 14 sept.      
 
     
Rodinutställning på Konstakademien den 29 oktober 13.00 
Kostnad 140 icke medlemmar 160. Fredsgatan 12. Entre med hiss Jakobsgatan 27 C 
    
Auguste Rodin förändrade skulpturkonsten för all framtid. Hans verk var nydanande 
och kontroversiella, samtidigt räknas han som en av de sista klassiska skulptörerna. 
Höstens utställningen går på djupet i Rodins konstnärskap och visar ett 70-tal av 
hans verk. Vi samlas i Skulpturhallen på plan 1. Anmälan görs till Ingegerd Jonsson 
ingejo@glocalnet.net  eller 070-5937412 senast 12 okt.  
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Konståkning i T-banan lördag den 21 nov. kl 11.00 
Ingen kostnad  Mötesplats: T-centralen utanför spärrarna som vetter mot pendeln.  
 
Följ med på en resa genom världens längsta konstutställning – 110 km lång. Vi tar 
oss förstås inte an hela sträckan, men en bit. Stockholms tunnelbana är unik genom 
sin satsning på konstnärlig utsmyckning. Av 100 stationer finns det konst på 90. Man 
hittar såväl Herta Hillfon, Torsten Rehnqvist, Siri Derkert som Karl-Axel Persson 
bland konstnärerna. Vi samlas på T-centralen för gemensam färd mot vår första 
station. Anmäl dig till Margaretha Westman tel 420 387 80 eller e-post 
margarethawestman@bredban.net   senast 11 nov.  
 
  
Höstens konstfilmer på Kulturhuset        
15 sept 13 okt 10 nov kl 18.30  
Plats: Haninge Kulturhus. Fri entré.  Ingen föranmälan.  
 
15 sept Konstnärinnan på avd. 22 –en film om Ester Henning  
Ester Henning drömde om att bli skulptör, men hon hade allt emot sig. Hon var 
kvinna, hon var fattig och hon var sjuk. I över 60 år levde hon sitt liv på 
mentalsjukhus och där i sin slutna värld skapade hon sin konst.  
 
13 okt visas en film om Ulla Lemberg – Jag vill att du ska veta. 
Ulla Lemberg var en av Sveriges allra första kvinnliga pressfotografer. Förutom 
arbete åt pressen har hon gjort en rad dokumentärfilmer. I den här dokumentären 
berättar hon om kampen för ett erkännande i en mansdominerad bransch. Detta är 
en unik inblick i svensk mediehistoria. 
 
10 nov Thielska galleriet - en övermänniskodröm   
Ernest Thiel, en av dåtidens rikaste män i Sverige, blev genom sin hustru Signe, 
intresserad av konst. I villan på Blockhusudden samlade han både  sina vänner 
och sin nyinköpta konst. Konstnärerna som är representerade i huset tillhör alla  
nationalmålarna från sekelskiftet.    
 
 

Ritva Karlsson   Ulriksdals slott    Rodinutställning    Konståkning T-banan  
Sorunda               Solna                    Konstakademien     T-centralen       
27 aug kl 13         26 sept kl12          29 okt kl 13              21 nov kl 11                      
   
Filmkvällar i Kulturhuset kl 18.30      Haningesalongen   Lunchakademien 
15 sept  13 okt  10 nov                          Vernissage 5 dec     Fortsätter i höst 
 


