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Inbjudan till höstmingel
– alla medlemmar varmt välkomna!
Vi träffas på Hornsgatan 103, plan 10
Lördagen den 23 november, mellan kl 13.00 – 17.00

Förutom att vi träffas
under trevliga former med
enkel buffé och dricka
under höstens mingel
ser vi även fram emot två
intressanta händelser.

Under en lång period gjorde AnnLouise experiment med material för
målning i olja, torktider för olika
pigment etc.

Vi lyssnar till konstnären och författaren Ann-Louise Järvklo som
berättar om sin bok ”Passionen att
måla”. Hon kommer att berätta
om sin väg till kunskap i oljemåleri genom utbildning på konstskolor, högskolor och att arbete
med dekorationsmålning. Under
utbildningen till dekorationsmålare fick hon svar på många frågor
om teknik som vi också får ta del
av.

Vi välkomnar Ann-Louise och ser
fram emot att få ta del av denna intressanta föreläsning!

ut vid detta tillfälle. Det kan du
inte missa!

Vi behöver veta hur många som
kommer
för att planera inköp till
Vem/vilka får Östs stipendium?
buffén, därför måste du anmäla
Vi kommer också att avslöja dig före den 21 november till: revem/vilka som får Region Östs gionost@konstnarsforbundet.se
stipendium som kommer att delas eller till skregionost@gmail.com

Utställarna på Galleri Bellman
var mer än nöjda!

nn Det var smygvernissage och
mingel på fredagskvällen den 25
oktober med underhållning. Christina Sigvardsdotter Weiberg, som
även var en av utställarna stod för
underhållningen tillsammans med
sin man Clas Weiberg. Det var
mycket uppskattat. De tretton utställarna fick tillfälle att mingla och
nätverka och det var en trevlig
stämning. Det kom även medlem-

mar från utställningen i våras och
andra medlemmar.
På vernissagedagen öppnades dörrarna strax före 12.00 många hade
sökt sig till Galleri Bellman och
trotsat det trista regnvädret uppskattades besöksantalet till omkring 300 personer, så det får man
betrakta som en lyckad vernissage.
Flera konstverk bytte även ägare
under utställningsveckan.

Utställarna på Galleri Bellman från vänster Inger Wikman, Carina Esk, Camilla Carp, Eva
Högberg, Zlata Jaanimagi, Lillia Roos Ahlforn, Cecilia Rojas Castro och bakom henne AnnaLiisa Åstrand, Mina Dastanian, Katarina Qvarnström Löwgren, Björn Löwgren och Paula
Rindborg på bilden saknas Christina Sigvardsdotter Weiberg.

Foto: Bertil Eriksson

Christina Sigvardsdotter Weiberg tillsammans
med sin man, Clas Weiberg underhöll under
minglet på fredagskvällen.

Vi ställde ut på Galleri Bellman
nn Under minglet presenterade intressant det är att träffas under en
konstnärerna sig själva och berät- utställning och få utbyta erfarenhetade lite om sina verk och om hur ter med varann.
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Rapport från besök i Motala

nn Vi tog tåget till Motala lördagen
den 9 november för att träffa några av
Östergötlands SK-medlemmar. Vi träffades hos Hans Ström som har en stor
lokal kombinerad ateljé i centrala Motala. Det var ett givande möte. Vi utbytte tankar, åsikter och en del idéer
om vårt fortsatta gemensamma arbete
framöver. Det var lite olyckligt att flera
medlemmar tvingats lämna återbud i
till mötet, men det är sådant som händer.
Tack vare Christina Kicka Thorsson
blev vi guidade runt i centrala Motala och vi hann även med att besöka
två populära utställningslokaler.
K-ringen, tidigare en butikslokal där
det finns både samlingslokaler och

Meith Fagerqvist, Christina Kicka Thorsson,
Naemi Bure och Hans Ström.

Dubergska stora rummet.
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Sök till Stockholms största
Vårutställning!

Vi vill påminna om Stockholms
Konstsalong 2020 ansökan vill de ha
senast 15 november 2019. Anmälan
kan göras via: info@stockholmskonstsalong.com där kan du också få
ytterligare information. Vårvisningen
pågår mellan den 28 mars – 5 april
2020.

Chans till stipendium
Som SK-medlem har du chansen att
erhålla ett stipendium på 5.000 kronor som kommer att delas ut sista
dagen på utställningen.

Bra att känna till

För er kännedom vill vi meddela
att Region Öst numera har ett
eget bankkonto på Swedbank,
kontonumret är:
8327(9)6946912349 (siffran inom
parentes utelämnas om du överför
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en utställningsyta, en lång, smal
lokal med ljusinsläpp i båda ändar.
Där pågick en utställning med Karin
Dockson.
Vi besökte också Dubergska gården, en separat, fräsch fastighet i
blått. Där pågick en medlemsutställning med Motala konstförening. En
tredelad utställningslokal med ett
stort, ljust utställningsrum, ett
mindre alldeles innanför entréen och
ytterligare utställningsytor. Hela
huset bokades hos kommunen utan
kostnad. Utställarna hade hela fastigheten till sitt förfogande!
Vi håller kontakten och har för avsikt att boka någon av de två lokalerna. Kicka Thorsson håller i
kontakten. Vi återkommer om tider
mm längre fram.
Vi är mer än nöjda över mötet med
Hans, Kicka, Anette och hunden
Hulda och flera av utställarna, när vi
tog tåget från Motala på eftermiddagen för hemfärd till Stockholm via
Linköping och Norrköping.

Meddela din
e-post!

Vill du ha direktinformation från
Stipendier delades ut 2019 i Lavalhallen.

pengar från Nordea. Alla siffror
skrivs in utan bindestreck eller
mellanrum.

Region Öst är även ansluten till
Swish, numret är: 123 618 26 12.

SK Region Öst, se till att meddela din e-postadress till oss.
Det gör du enklast till någon av
våra adresser:
regionost@konstnarsforbundet.se
skregionost@gmail.com

Jubileumsutställningar 2020

Våra östutställningar 2019 har varit
så populära att vi i öststyrelsen beslutat att återkomma även jubileumsåret 2020 med två utställningar på
Galleri Bellman så titta i SK-Nytt
2020 när inbjudningar kommer!

