
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.

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.

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

Söderhamns Konstförening
Box 239
826 25 Söderhamn

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

18/2 Maija Isola och Marimekko
Följ med på ett intimt och inspirerande porträtt 
av Maija Isola – designern av Finlands mest 
älskade tyger.

11/3 Mary Cassatt – painting the  
modern woman
Mary Cassatt var en amerikansk impressionist 
som levde i Paris. Hon skildrade kvinnor på ett 
för tiden nytt sätt.

1/4 Munch – Love, Ghosts & Lady  
Vampires
En del filmer vill man bara se om och det gäller 
filmen om Edvard Munch! Filmen ger en djupare 
insikt i den norske gigantens liv och konstnär-
skap. Många missade filmen i höstas men nu ges 
ett nytt tillfälle.

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 •ÅRSMÖTE • BIO • RESOR

V
Å

R
EN

S
P

R
O

G
R

A
M

 
20

23

image: Designed by Freepik

Vill du få mejl om vad som händer i föreningen? 
Skicka din mejladress till oss på 
kanslist@soderhamnskonstforening.se
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ÅRSMÖTE
Årsmöte äger rum på Kvarnen den 30 mars  
kl 18.30.

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

UTSTÄLLNINGAR
14–29/1 Foto: Pontus Orre och Stefan 
Sjödin
Trots sin relativa ungdom är Söderhamnsfödde 
Pontus Orre en av landets mest uppmärksammade 
fotografer med bl.a. en nominering till Stora Jour-
nalistpriset. Han ställer ut tillsammans med gode 
vännen Stefan Sjödin, professionell fotograf se-
dan 30 år. Stefan kallar sin utställning ELEMENT 
IN MOTION – De stängda konstverken.

11–26/2 Akvarellfestival
Nu är det dags för alla som målar akvarell att 
visa sina verk på Kvarnen! Utställningen är öppen 
för alla. 5 verk får lämnas in och sedan avgör 
antalet deltagare hur många som hängs upp. 
Inlämning på Kvarnen 5/2 kl 14–16 och 6/2 kl 
17–19.

18/3–2/4 Gunnar Falk
Gunnar Falk visar sina teckningar. Han är inte 
bara tecknare och målare utan har även en lång 
karriär som skådespelare och författare. Teck-
ningarna kretsar kring boxningen, en sport som 
blandar råhet och kraft med en slags skönhet 
som Gunnar Falk fascinerats av.

22/4–7/5 Amanda Cardell
Amanda Cardell arbetar med skulptur, fotografi, 
installation och konst i det offentliga rummet. 
Utbildad på Konstfack, Kungliga konsthögskolan i 
Stockholm och Kunstakademiet i Trondheim och 
deltagit i internationella utställningar. På denna 
utställning visas skulpturer, fotografier och textila 
verk.

13–18/5 Förskolornas konstfestival
Vi inbjuder barnen på kommunens förskolor att 
visa sina verk på Kvarnen! Detaljerna återfinns på 
hemsidan och Facebook.

KONSTRESOR
28/1 Grünewald, Gyllenhammar och 
Millesgården
På Waldemarsudde visas i början av året tre 
intressanta utställningar som vi besöker: Isaac 
Grünewald, Christina Gyllenhammar och den 
åländska konstnärskolonin i Önningeby. Lunch på 
Blå Porten och sedan till Millesgården där man 
visar en stor utställning med konstglas från  
Berengo Studio från Murano, Venedig. Bland 
många konstnärer märks bl.a. Ai Weiwei, Tony 
Cragg och Marie-Lousie Ekman.

Avfärd från Kvarnen kl 8.00 och beräknad åter-
komst ca kl 19.00. Kostnad 650 kr för resa och 
inträden men exkl. lunch.  

Bindande anmälan senast 20/1 till  
kanslist@soderhamnskonstforening.se.

13–17/4 Konst i Estland
Vi fortsätter att utforska konstlivet i grannländerna, 
denna gång Estland. Lönns Buss tar oss till färjan 
i Stockholm och vi har sedan två övernattningar 
i Tallinn. Vi besöker olika konsthallar i Tallinn 
med omnejd, bl.a. KUMU som är ett av Nordens 
största moderna museer. Resan är ett samarrang-
emang med vårt distrikt. 

Avresa torsdag 13/4 eftermiddag och återkomst 
måndag 17/4 förmiddag. Kostnad 5 800 kr. Mål-
tider i Tallinn ingår inte. Detaljprogram kommer 
senare på hemsidan och Facebook.

Bindande anmälan senast 15/3 till 
norenanders2@gmail.com.

VÄVDA RUM 20/5–30/9
Våren 2023 firar Riksförbundet Sveriges Konst-
föreningar 50-årsjubileum. Alla medlemmar bjuds 
in till firandet genom att vara med i Sveriges 
(kanske världens?) största utställning av offentlig 
konst som gjorts med den nya spännande tekniken 
Augmented Reality (AR). Man söker upp olika 
platser i kommunen och med hjälp av mobil-
telefonen kan man se konstverk digitalt inplacerade 
i den verkliga miljön. Vernissage den 20 maj och 
utställningen pågår till 30 september 2023.  
Detaljer om var, när och hur kommer under 
våren.


