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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. 
 
 

Annika Ekdahl - Vävda bildvärldar på Waldemarsudde 
17 okt kl.13.00 
 Kostnad 100 kr, icke medlemmar 160. 
 
Det var länge sedan vi hade en textilkonstnär på programmet, men nu äntligen skall 
vi göra ett besök på Waldemarsudde, där en av nordens främsta textilkonstnärer 
Annika Ekdahl visas. Hon arbetar med tekniskt avancerade verk i en senmedeltida 
gobelängteknik, men gestaltar ändå vår samtid. I hennes färgstarka, poetiska och 
detaljrika bildvävar är det i första hand människan som står i centrum. Många av 
hennes storskaliga verk finns i offentliga samlingar och miljöer både i Sverige och i 
övriga Norden. Det här blir därför en unik möjlighet för oss att få se flera av hennes 
imponerande verk. Besök gärna hemsidan www.waldemarsudde.se där du kan 
bekanta dig närmare med konstnärinnan. Anmäl dig till 
margarethawestman@bredband.net eller tel. 0722-052373 senast den 29 
september. 
  

                   
 
Hantverksstallet – Björn Bernström 12 nov.  
Bryggarvägen 133 B, Ekerö  Kostnad 100 kr, icke medlemmar 160. 
 
Björn Bernström blev omnämnd som är en av våra främsta akvarellmålare i samband 
med att han blev inbjuden att vara instruktör på Nordens största akvarellworkshop i 
Norge.  
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Han målar gärna staden, men också gamla hus på landsbygden. De många resorna 
ger honom ny energi till såväl målarkurser som nya målningar. Tidigare i år 
medverkade han i Liljevalchs vårsalong. Björn Bernström kommer själv att guida oss 
genom utställningen. 
Anmäl dig till madelene.petersson@hotmail.com eller tel. 0705-599 287 endast 
mellan kl 18-19 senast den 28 oktober.  
 
 
Marianne Lindberg De Geer på Färgfabriken  
Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen. Kostnad 100 kr, icke medlem 160. 
  
Full Speed Ahead heter hennes utställning på Färgfabriken. Den är retrospektiv och 
         

           
      
omfattar både målningar, kollage, filmer och skulpturer. Även pjäsförfattaren och 
samtidsdebattören lyfts fram. Marianne Lindberg De Geers offentliga verk har ofta  
väckt debatt. Vem minns inte skulpturen ovan Jag tänker på mig själv i Växjö som 
visar två sidor av samma kvinna – en anorektisk och en överviktig.  
Anmäl dig till annika.cecilia.ekelund@bredband.net eller tel. 070-362 22 23.  
Datum och tid finns snart på vår hemsida. 
     
Höstens konstfilmer på Kulturhuset           
19 sept, 17 okt, 14 nov kl 18.30    
 Plats: Haninge Kulturhus. Fri entré. Ingen föranmälan.  
 
19 sept  Konsten är kärlekens facit  en film av Göran Gunér 
30 min   
Bror Hjort – målaren, tecknaren och skulptören. Det stod ofta strid kring Bror Hjorts 
konst – sinnlighet provocerar! Han öste ur barndomens minnen, ur sin lust till livet  
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och kärleken. En av hans elever sa en gång: ”Den som vill se Bror Hjort i ögonen kan 
gå till något av hans tecknade lejon – de är alla självporträtt!”  
Efter filmen bjuder vi på kaffe/te och kaka. 
 
17 okt  En nypa mull – vad är vi mer?  en film av Göran Gunér 
26 min 
Axel ”Döderhultaren” Petersson föddes det svåra torkåret 1868, vilket han själv såg 
som en förklaring till sina ringa 158 cm. På 1890-talet började han göra sina egna 
små skulpturer, ännu avslipade och mindre personliga. 1909 kom det stora 
genombrottet i Stockholm på två utställningar. Vi bjuder på kaffe/te och kaka efter 
filmen. 
 
14 nov  Artityd    
60 min  
Vi visar ännu en film i serien Artityd där vi i nära och nyfikna porträtt får följa två 
samtida konstnärer i deras vardag, och under deras konstnärliga arbete. Det blir en 
aktuell och angelägen resa genom dagens samhälle, när konstnärerna undersöker  
sin samtid. Konstens visuella gestaltning väcker tankar om skapande och 
kommunikation. Möt en dynamisk konstscen som överraskar, utmanar och inspirerar! 
Gratis kaffe/te och kaka efter filmen. 
 

 
 
Håll dig uppdaterad!  
Gå gärna in på föreningens hemsida lite då och då. Det kan hända att 
det dyker upp nya erbjudanden som du inte vill missa.  
 
Alla konstföreningens medlemmar får 15% rabatt på glas och inramning 
hos Ram&Reklammakarna på Bragevägen 15 i Handen tel 777 70 01. 
 
 
   

  Waldemarsudde          Hantverksstallet      Färgfabriken 
  17 okt kl 13.00-14.00    12 nov                       datum ej klart                                    
                         
 Filmkvällar  kl 18.30 OBS!                   
 19 sept, 17 okt, 14 nov  
                                                       


