Konsthistoriska Klubben
i Linköping

Sommarens program 2015
Kära medlemmar i Konsthistoriska Klubben
Solen glimmar till och vi känner att snart är sommaren här!
Konsthistoriska klubben vill som vanligt passa på att inbjuda till några aktiviteter under sommaren.
 Vi gör en utflykt till Norrköpings konstmuseum och fängslas av Vera Nilssons konst.
 Konstcafé blir det i juli med besök i de gamla hantverksgårdarna vid Hunnebergsgatan.
 I augusti gör vi ett besök hos textilkonstnär Inger Hasselgrens ateljé i Zinkgruvan

Utflykt till Norrköpings konstmuseum
Onsdagen den 24 juni kl. 1600
Vi samlas på Linköpings Central och åker tåget som avgår 1615 till Norrköping
I Norrköping tar vi spårvagnen till Konstmuseet och går på den ordinarie guidningen kl. 1800.
Utställningen är en resa genom Vera Nilssons (1888-1979) liv och konstnärskap, med målningar från
Stockholm och Öland, men också från vistelserna i bl. a Köpenhamn och Spanien. Efter visningen äter
och dricker vi något tillsammans.

Konstcafé
Fredagen den 3 juli kl. 1400
Vi gör ett besök ”Hos Rudholms” där Annika Rudholm ger oss en inblick i sin konst. såväl textil- som
papperskonst. Därefter dricker vi kaffe med hembakat bröd inne på de gamla gårdarna vid
Hunnebergsgatan, pris 50: -. Kerstin Lundin möter upp kl. 1400 vid ingången till Stadsbiblioteket.

Besök i textilkonstnär Inger Hasselgrens ateljé Zinkgruvan
Onsdagen den 18 augusti kl. 1330
Inger Hasselgrens textila konst finns representerad på flera platser bl.: Länsmuseet i Östergötland,
Statens Konstråd, Daugavpils museum, Lettland, Östergötlands läns Landsting,
Universitetssjukhuset och Konsert & Kongress i Linköping. Se vidare: www.ingerhasselgren.se
Vi träffas vid borggården för avfärd i egna bilar. Anmälan till Margareta Karlsson
<pukeryd@gmail.com> eller tel. 073 0577278 mellan den 10 – 17 aug. (juni och juli bortrest) Vill
du ha passagerarplats i bil eller kör du själv? Medtag egen kaffekorg!

Inger Hasselgrens ateljé i Zinkgruvan

OBSERVERA VIKTIG INFORMATION!
Art after work 21 april på Passagen
Anmälningen till Art After work den 21 april skall göras till Marianne Örtlund
senast den 19 april.
Maila gärna: marianne.ortlund@bredband.net
Tel. 076-813 46 06

Resa till Helsingfors 23 -25 september
Boka till Hösten!
På vår upptäcktsresa av de Nordiska huvudstädernas konst är det nu dags för
Helsingfors. I september kommer vi att göra en resa till den finska huvudstaden.
Vår reseledare denna gång blir Solveig Larsson, själv finlandssvenska och vår
researrangör sedan tidigare. Resan håller på att detaljplaneras men Solveig
behöver redan nu veta vilka som är intresserade, för att kunna förboka hotellrum
(max antal 25 pers).
En del av innehållet i resan: besök och guidning på Hvitträsk och Gallen Kallelamuséet. Stadsrundtur och besök på Villa Gyllenberg mm.
Mail adress: solsons@comhem.se
Tel: 013-27 37 92, mobil 073-645 95 22
Cirka pris på 5000: - kommer att gälla. Intressanta kulturupplevelser utlovas!
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