Kulturenheten i Söderhamns kommun genomför
skapande skola tillsammans med Gatans Rums
pedagoger. Under slutveckan innan valdagen
bjuds alla elever i åk 8 in till Kvarnen för att
uttrycka sina tankar genom den konstnärliga
affischen. Håll utkik efter Barnens valaffischer!

Kontakt

Anders Norén, ordförande: 073- 428 00 80
e-post: norenanders2@gmail.com
Kanslist: 073- 841 08 88
telefontid mån-fre kl 10–13
e-post: kanslist@soderhamnskonstforening.se
Hemsida: www.soderhamnskonstforening.se
www.facebook.com/SoderhamnsKonstforening
Instagram: soderhamnskonstforening

HÖSTENS
PROGRAM
2022

Barnens valaffischer

Söderhamns Konstförening
Box 239
826 25 Söderhamn

Bli medlem
175 kr/år

Skriv namn vid inbetalning.
För medlem under 20 år, 75 kr/år, ange även
födelseår.
Bg: 5494-8781

Medlemsförmåner
Medlemmar går gratis på utställningar
mot uppvisande av medlemskort,
övriga 20 kr per person.
Vill du få mejl om vad som händer i föreningen?
Skicka din mejladress till oss på
kanslist@soderhamnskonstforening.se

Medlemskap berättigar till deltagande i
den årliga utlottningen av årets inköpta
konst.
10 % rabatt vid inköp under föreningens
utställningar. Undantag kan ske vid vissa
utställningar.
10 % rabatt på B.O.K i Söderhamn vid
inköp av konstnärsmaterial.
10% rabatt på inramningar på Profilen
Konst & Ram, Nygatan 38, Gävle.
Den som rekryterar en ny värd/medlem
får en extra lott vid höstens konstlotteri.
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ATELJÉBESÖK

10/9 Kent Wahlbeck

Sedan ett par år har konstnären Kent Wahlbeck
återvänt till sina rötter i Sandarne och där inrett en
fin ateljé. Kent har i många år bott i Uppsala men
arbetar ofta utomlands. Vi är välkomna på besök
den 10/9 kl. 14.00. Du ordnar själv transport och
det krävs ingen föranmälan.

KONSTRESOR

15/10 Artipelag
Anselm Kiefer: Essence - Eksistence

Utöver resan till Oslo 23–26 september med besök
på Munch-museet och Nasjonalmuseet (fullbokad)
besöker vi Artipelags stora utställning med en av
samtidens främsta konstnärer – Anselm Kiefer. Det
är första gången Kiefer visas i en större utställning
i Sverige. Utställningen belyser konstnärens mångfacetterade produktion från 1970-talet och framåt.
Vi får en visning av utställningen.
Avresa från Kvarnen kl 09.00 och åter ca kl 17.00.
Kostnad exkl. lunch 700 kr. Anmälan med e-post
till: kanslist@soderhamnskonstforening.se senast
den 1/10. Betalning till föreningens bankgiro:
5494-8781. Anmälan är bindande.

HÖSTMÖTE

10/11 kl 18.30 Höstmöte med utlottning
Konsten som köpts in under året lottas ut till
medlemmarna på höstmötet. Det är inte enkelt
att hitta lämplig lokal för så många som brukar
komma. Nu prövar vi CFL och hoppas det blir bra.
CFL serverar en soppa, kaffe m.m. Vi subventionerar detta men du får ändå betala 60 kr. Dryck
finns att köpa.

KONST PÅ BIO

I samarbete med Kilafors Biografteater visar vi
två nya konstfilmer. Filmerna börjar kl 14.00.

12/11 Tutankhamon – Den sista
utställningen

I år är det exakt 100 år sedan Tutankhamons
grav upptäcktes. Den 25 november 1922 fick
den brittiske arkeologen Howard Carter en första
glimt av skatterna i gravkammaren. Följ med på
pojkkungens sista resa i denna dokumentär.

26/11 Munch. Love, Ghosts & LadyVampires

Vi får besöka det nya Munch-museet i Oslo och
djupdyker i mannen och konstnären bakom de
symboliska målningarna för det moderna samhällets tragedier.
Biljettpris: 100 kr (90 kr under 25 år). Köp biljetter
på Bio.se eller direkt i bions kassa. Fika finns att
köpa i foajén.

UTSTÄLLNINGAR

20/8– 4/9 Brita Weglin

Brita Weglin är en av Norrbottens mest etablerade
konstnärer med ett långt och framgångsrikt
konstnärskap. Hon har kontinuerligt tillägnat sig
olika konstnärliga tekniker för att vidareutveckla
sin konst och berika sitt egensinniga bildspråk.
Brita Weglin arbetar i dag främst med broderi
men har även en stor produktion av verk i emalj
och grafik.

17/9–2/10 Katarina Jönsson Norling

Katarina Jönsson Norlings verk rör naturen,
människan och det kretslopp vi alla är en del
av. Katarina bor och arbetar i norra Uppland där
älven möter havet. Vattnet, växterna, insekterna
och människan återkommer i verken. Nära och
långt borta.

8–23/10 Stina Wirsén

Stina Wirsén är känd för sina illustrationer i DN
och har bidragit till att illustrationen fått en stärkt
ställning inom dagspressen i Sverige. Stina är
även en av våra mest omtyckta barnboksförfattare
och arbetar då ofta tillsammans med sin mor, Carin
Wirsén. Stinas Vem-serie har både filmatiserats
och dramatiserats. Utställningen på Kvarnen
vänder sig både till barn och vuxna.

5–6/11 Konstrundan

Allhelgonahelgen har vi valt för den årliga konstrundan. Många konstnärer tar emot i sina hem
och ateljéer eller visar sina verk på Kvarnen. Håll
utkik efter en färgglad vimpel! En särskild folder
med tider, medverkande och karta kommer strax
innan rundan startar.

Öppettider vid utställningar:
lördag och söndag kl 12–15
tisdag, onsdag, torsdag kl 12–14
måndagar och fredagar stängt
Entré 20 kr (medlem gratis)

