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               Program våren 2016                                                                                     
________________________________________________________________         
 
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. 
 
 

Årets Medlemsutställning   
Lördag – söndag  20–21 februari   
 
Vår populära medlemsutställning 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 Anders Stjernfeldt    
mellan 22 jan – 5 febr på tel. 070-566 3935  
alt. 776 07 34   
Utställningen är öppen lö 11-16 och sö 11- 15 
Tag med vänner och bekanta och besök oss 
i Vendelsö bygdegård. Kaffe med hembakat  
bröd som vanligt till självkostnadspris.  
Välkommen! 
 
 
Kallelse till årsmöte onsdag den 16 mars 2015 kl.18.00  
 
Årsmötet äger rum i Haninge Kulturhus den 16 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 2015. 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 deltar i dragningen av närvarovinsterna. Alla 
konstverk finns utställda i Kulturhusets foajé från kl 16.00. Mötet inleds med att 
Haningekonstnären Tony Höyre berättar och visar bilder från sitt rika konstnärsliv. 
Varmt välkommen!  
 
 
Cecilia Levy hos Konsthantverkarna 12 april kl.18.15 
Konsthantverkarna Södermalmstorg 4 vid Slussen Kostnad140 kr, icke medlemmar 160. 
 
Cecilia Levy är papperskonstnär och använder böcker från förra seklet som 
arbetsmaterial. Boksidorna återskapas till nya objekt. Berättelsen lever vidare, men i 
en annan form. 
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   Vi träffar henne den 12 april hos  
   Konsthantverkarna vid Slussen. Cecilia
   har blivit utsedd till konstnär för den skulpturala 
   gestaltningen i huvudentrén till Nya Karolinska
   i Solna. 
   Kvällen inleds med lite ost och vin. Anmäl dig 
   till Ingegerd Jonsson på ingejo@glocalnet.net 
eller   tel. 070-593 7412 senast den 29 mars.  
      
 
 
 
      
Skulpturpromenad på Södermalm 9 maj kl.13.00 
Samling vid fontänen på Mariatorget. Kostnad 140 kr, icke medlemmar 160. 
 
Det finns massor av skulpturkonst på Söder. Allt från Midgårdsormen och nordiska 
1800-talskonstnärer på Mariatorget, till moderna experiment och hemligheter vid 
urberget i Fatbursparken. Vår promenad börjar på Mariatorget, där vi möter vår 
cireron, konstnären och författaren Anders Engman. Han guidar oss genom flera 
intressanta skulpturplatser. Promenaden avlutas i Fatbursparken och där hittar vi allt 
från klassiskt till de senaste experimenten, både känt och okänt. Anmäl dig till 
margarethawestman@bredband.net eller tel. 0722-052 373 senast den 25 april. 
 
 
 

Vårens konstfilmer på Kulturhuset  
19 jan, 9 febr, 8 mars kl 18.30 OBS!    
Plats: Haninge Kulturhus. Fri entré. Ingen föranmälan.  
 
 
19 jan  Ett nytt liv   72 min  
Ett mystiskt fynd i ett bankvalv efter en död släkting, leder ut på en upptäcktsfärd i 
konsthistorien. Ett litet tummat brunt paket, inlåst i decennier, som inte får utsättas för 
dagsljus. Filmen handlar om Göteborgskoloristerna, konstnärerna som under sina 
korta och dramatiska liv skildrade staden, haven och skärgården på ett helt nytt sätt. 
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9 febr  Pojken som inte fick måla   52 min 
Erling Johansson heter en av våra mest internationellt berömda målare. Han föddes  
i en liten by i Lappland 1934, i en laestadiansk familj. I denna nybyggarby var det 
förbjudet att måla, sjunga och lyssna på musik. Erling kom så småningom in på 
Kungliga akademin för de fria konsterna och fick medalj efter medalj. 
 
8 mars  Sigrid och Isaac   76 min 
En annorlunda långfilm om konstnärsparet Sigrid Hjerten och Isaac Grünewald, om 
deras kärlek, konstnärskap och kamp för överlevnad. Sigrid och Isaac levde ett 
mycket dramatiskt liv. 
  
 
Samarbete med Haninge Konsthall 
 
I vår startar vi ett nytt samarbete mellan konstföreningen och Haninge Konsthall. 
Föreningens medlemmar får nu en unik möjlighet att, tillsammans med 
konstintendenten, besöka aktuella och nyskapande konstnärer. Den första 
konstnären vi får möjlighet att träffa är Jonas Nobel. Han är bildkonstnär och har fått 
Konstnärsnämndens ateljéstipendium inom ISCP för 2015. Inom stipendiets ram ska 
han i New York vidareutveckla och fördjupa sitt arbete inom samtidskonsten.  
Besöket blir av i slutet av maj. Mer information lägger vi ut på hemsidan längre fram.   
 
 

 
 
Berätta gärna för dina vänner och bekanta att de fem första nya 
medlemmarna 2016 får en present. 
                            
Alla konstföreningens medlemmar får 15% rabatt på glas och inramning 
hos Ram&Reklammakarna på Bragevägen 15 i Handen tel 777 70 01. 
 
 

Medlemsutställning       Årsmöte i Kulturhuset       Konsthantverkarna 
20-21 febr                        16 mars kl 18.00          12 april kl 18.15                                       
                        
Skulpturpromenad Besök hos Jonas Nobel      Filmkvällar                     
9 maj kl 13.00                 i slutet av maj.                 19 jan, 9 febr, 8 mars  
                                                             kl 18.30 OBS!      


