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               Program våren 2015                                                                                     
________________________________________________________________         
 
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. 
 
Vårsalongen 2015  
Guidat besök den 3 februari kl 13.00, Vårsalongen pågår 30 jan-28 mars.    
Kostnad 140 kr, icke medlemmar 160.  
 
Nu är det åter igen dags för ett gemensamt besök på Liljevalchs vårsalong. Det är 
alltid lika spännande att se vad de har att erbjuda det här året. Den 3 februari har vi 
bokat en visning som börjar kl 13.15, så vi samlas i foajén kl 13.00. Visningen tar ca 
1 tim. Antal platser är begränsat till 30.  
Anmäl dig till annika.cecilia.ekelund@bredband.net  eller tel. 777 41 12  
senast 26 jan.  
 
Årets Medlemsutställning   
Lördag – söndag  21–22 februari 
 
Vår populära medlemsställning har för många  
blivit en av vårens höjdpunkter. Förbered dig  
på en ovanligt trevlig dag i konstens tecken.  
Som vanligt är du som utövar konst välkommen 
att ställa ut. Infoblad till utställarna skickas ut sep. 
Anmäl ditt intresse till Margaretha Engberg  
mellan 11 jan – 5 febr på tel. 073-692 49 32  
eller tillmargaretha@gmail.com  
Utställningen är öppen lö 11-16 och sö 11- 15 
Tag med vänner och bekanta och gör ett besök  
i Vendelsö bygdegård. Kaffe med hembakat  
bröd som vanligt till självkostnadspris.  
Välkommen! 
  
Kallelse till årsmöte torsdag den 5 mars 2015 kl 18.00 
Årsmötet äger rum i Haninge Kulturhus den 5 mars kl 18.00. Motioner skall lämnas till 
styrelsen senast den 15 februari, adress se nedan. I kvällens konstlotteri deltar alla 
medlemmar, som betalat avgiften för 2014. Kan du inte närvara på mötet bör du 
skriva en fullmakt. Bra att ha om du skulle vinna. Blankett finns på föreningens 
hemsida. Du som är närvarande på mötet deltar i dragningen av närvarovinsterna. 
Alla konstverk finns utställda i Kulturhusets foajé från kl 16.00. Mötet inleds med att 
konstnären bakom det nya konstverket i Poseidons gränd, Johan Thurfjell, berättar 
om sin konst och sitt konstnärskap.  
Varmt välkommen!  
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Ateljébesök hos Angelica Wiik 26 mars kl 18.00 
Lumphes litografiska, Knaperstavägen 5, Långholmen. Kostnad140 kr, icke medlemmar 160. 
 
Angelica Wiiks bilder är bjärta, ofta småfräcka, och som 
hämtade ur oskrivna sagor. Det är en mytologisk värld  
som genomsyrar hennes konst. Musiken finns också 
med som ett viktigt element när hon målar, vilket  
avspeglar sig i konsten.  www.angelicawiik.se   
       
Anmäl dig till tillmargaretha@gmail.com eller på 
tel. 073-692 49 32 senast den 2 mars.  
 
 
Fotografiska 21 april kl 14.00  
Stadsgårdshamnen 22. Kostnad140 kr, icke medlemmar 160. 
 
I maj 2010 öppnade Fotografiska museet i Ferdinand Bobergs gamla tullhus. Det 
blev en omedelbar succé och besökarna strömmade till. I dag räknas 500 000 
besökare varje år. Under de fyra år som gått har många stora namn visats t ex Annie 
Leibovitz, Anton Corbijn och Robert Mapplethorpe. 
Nu gör vi i konstföreningen vårt första besök på Fotografiska. Vi får en guidad visning 
och därefter kan vi gå runt och fördjupa oss på egen hand. Det pågår flera 
utställningar samtidigt. Det finns också kafé och restaurang på översta våningen. 
Besök gärna hemsidan www.fotografiska.eu   
Anmäl dig till christina.wolmar@comhem.se eller på tel 776 01 56 senast den 6 april. 
  
 
Lördagsutflykt till Artipelag 30 maj kl 11.30 
 Endast medlemmar. Kostnad 200 kr  
 
När naturen är som mest till sin fördel ordnar vi en utflykt till det vackert belägna 
Artipelag i Gustavsberg. Snabbt har Artipelag etablerat sig som en internationell 
mötesplats både för konstnärer och konstintresserade. Förutom konsten och det 
vackra läget är själva huset en sevärdhet i sig. Vi åker gemensam buss ut och 
promenerar längs vattnet fram till museet. Väl framme får vi en visning av  
utställningen ”Land möter vatten” –  en utställning som museichefen Bo Nilsson 
inviger lite senare. Efter visningen njuter vi av en brunch i restaurangen och därefter 
deltar vi i invigningen. Anmäl dig till margarethawestman@bredband.net eller på  
tel. 420 387 80 senast den 18 maj.   
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Vårens konstfilmer på Kulturhuset        
20 jan 17 febr 10 mars kl 18.30 OBS! Ny tid! 
Plats: Haninge Kulturhus. Fri entré. Ingen föranmälan.  
 
20 jan visas PISTOLTEATERN 1964-1967  Pistolteatern i Stockholm var i 
mitten av 1960-talet en ledande experimentscen, jämförbar med The Living Theatre  
i New York. Åren 1964-67 framfördes ett sextiotal teaterpjäser och happenings på 
Pistolen. 80 min 
  
17 febr visas två filmer: Den brinnande människan –  Egon Schiele  
Egon Schiele (1890-1918) var en expressionistisk, figurativ bildkonstnär och räknas  
som en av de mest betydande konstnärerna i Wien strax före och under första 
världskriget. Samtida med Freud och Mahler är han i sin konst besatt av de stora 
ämnena som liv och död, kärlek och sexualitet. Här skildras ett färgstarkt och 
kontroversiellt livsöde i en dramatisk brytningstid. 29 min 
Egon Lundgren var en journalist, som skickades ut för att rapportera om 
Sepoyupproret i 1850-talets Indien. Den konflikten i det brittiska imperiets kronjuvel 
ledde till den moderna journalistikens genombrott. 20 min 
 
10 mars får vi se spelfilmen Love is the devil    
Filmen handlar om den kontroversielle brittiske konstnären Francis Bacons liv 
tillsammans med modellen och älskaren George Dyer. Med Derek Jacobi, Tilda 
Swinton och Daniel Craig. 85 min 
 
 

 
 
 
 
                                    
 
 
 

Vårsalongen          Medlemsutställning     Årsmöte              Angelica Wiik  
3 febr  kl 13             21-22 febr            Kulturhuset           26 mars kl 18 
                                                   5 mars kl 18      
   
Fotografiska         Artipelag             Filmkvällar 
21 april kl 14          30 maj kl 11.30    20 jan, 17 febr, 10 mars  
   kl 18.30 OBS! Ny tid 

                         
              Lunchakademin  
        Den populära föreläsningsserien fortsätter i vår. Ett samarbete 
        mellan Haninge Kommun, ABF och kulturföreningarna.   
       Torsdagar kl 13.00. Datum, se kulturkalendern.        
 


