Sölvesborgs konstförening
www.solvesborgskonstforening.se
Utställningar i Sölvesborgs konsthall - öppet: onsdag 16-18, lördag-söndag 12-15
4 september – 3 oktober

BLEKINGE höst 2021
www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge/
Välkomna till 2021 års höstprogram!
Välkomna till vårt program som sakta öppnar för några fysiska aktiviteter. Den jurybedömda
utställningen ”Blekingar” kunde lyckligtvis genomföras i samarbete med Olofströms konstförening. Ett
varmt tack till Olofströms konstförening.

Jerzy och Krystyna Nowakowski, DIALOG skulpturer i brons
Vernissage: lördag den 4 september kl. 13
Utställningen är ett samarbete med Svensk-polska föreningen med stöd av Polska Institutet, Stena line och
distriktet.

Tyvärr har vi varit tvungna att återigen flytta fram Lundresan till våren! Vi hoppas innerligt att vi kan
genomföra studiedagen i Ronneby i oktober samt konst och gåsresan i november.

9 oktober – 7 november

Konst- och gåsresa söndagen den 7 november

//Styrelsen

På väg mot Brösarp och gåsmiddagen stannar vi för kaffestopp och får en guidad visning av IFÖ
centers konsthall. Där tar vi del av utställningen ”Scanisaurus”, som visar Europas största
stengodsfontän av konstnären Gunnar Nylund. Vi kommer också att se utomhusmålningarna. Ta med
paraply ifall regn!
Efter stoppet kör vi till Brösarp för en härlig gåsmåltid! Du kan också välja en fisk. OBS! Svartsoppan
kan bytas ut.
Mona Hedin och Adam Hedin, Textil konst och skulptur
Vernissage: lördag den 9 oktober kl.13
13 november – 5 december
Hjalmar Hjärne, måleri
Vernissage: lördag den 13 november kl. 13
Kulturcaféer i Sölvesborgs konsthall

Fri entré. Uppgifter om anmälan kommer att finnas på hemsidan. Kulturcaféerna anordnas i
samarbete med Sveriges konstföreningar Blekinge.
Onsdagen den 13 oktober kl.19
”Konst, kor och kärlek på Wanås slott”
Marika Wachtmeister, Wanås konsts grundare och till vardags boende på Wanås slott, berättar och
visar bilder med utgångspunkt från boken med samma namn. Det handlar om arbetet med att bygga
upp Wanås skulpturpark, om det hårda arbetet på ett lantgods samt om kärleken till konsten, livet och
allt som hör därtill.
Onsdagen den 24 november kl.19.00
”Konst och landskap”
Kristoffer Grip, konstnär, berättar och visar bilder. Landskapsmåleri och Land Art, konstens sökande
mot det orörda och okända. Sara Vide-Ericssons realism, Elisabeth Friebergs resande, Henri
Rousseaus drömträdgård och Ingrid Ogenstedts torvskulpturer. Rousseau: Exotic landscape
Föreläsningen anordnas i samarbete med Konst i Blekinge

Pris.1000kr (1200 för icke medlem)
Anmälan till britt.gars@telia.com senast den 24 oktober. Resan genomförs under förutsättning att
inga pandemirestriktioner stoppar resan.
OBS! 40 platser finns och resan genomförs med minst 35 deltagare.
Avresa:

Karlskrona varmbadhus
Ronneby resecentrum
Karlshamn hotell BW
Pukavik samåkning
Sölvesborg Blekingeporten

10.15
10.35
11.05
08.30
08.50

Hemresa cirka kl 17.00.

Studiedag den 16 oktober på Ronneby Brunn
Program
10.00 - 10.30
10.30 - 11.30
12.00 - 13.00
13.00 - 13.30
13.40 - 13.50

Samling med kaffe/the
Föredrag ”Om arkitektur och bildkonst med utgångspunkt från Blekinge” med
Ivar Wenster
Lunch
Görel Abramsson, Region Blekinge informerar om sitt uppdrag.
Utlottning av vinster till närvarande konstföreningar.

Anmälan till Bo Nilsson nilsson.bil45@gmail.com senast den 9 oktober
Pris 100 kr.

ALLMÄNNA KONSTFÖRENINGAR I BLEKINGE
Karlskrona konstförening, www.karlskronakonstforening.se
Karlskrona konstförening arrangerar inga utställningar under 2021/22.
Onsdagen den 27 oktober och onsdagen den 10 november
Serigrafi- i konstens tecken, RAMA
Det här är en kväll när du får stifta närmare bekantskap med serigrafi, eller screentryck som det också
kallas. Maja Hallén är en blekingekonstnär som intresserar sig för grafik i allmänhet och serigrafi i
synnerhet. Vi känner också Maja Hallén som konstramare med mästarbrev. Maja har en fullt utrustad
screentrycks ateljé som den här kvällen öppnas för dig som medlem i Karlskrona konstförening. Maja
berättar om och visar handgripligen hur tryckprocessen går till – från idé till dess att färgen hamnar på
pappret - och avslutningsvis får den som vill själv prova på.
Varje kväll finns möjlighet för 2 grupper om vardera 5 personer att närvara.
Kl. 18:00 – 19:15 och kl. 19:30 – 20:45.
OBS Endast föranmälan! till Ingrid Dalback tel 0455 – 81922, from den 18 oktober.
Fri entré för medlemmar. I mån av plats även andra och då kostar det 50kr.

Karlshamns konstförening, www.karlshamnskonstforening.se
Utställningar - öppet: tors 16–18, lörd-söndag 13–17

2/10 -24/10 Lars Bergström • Christel Jönsson – stengods – måleriska collage

30/10 – 14/11 Yvonne Larsson olja på duk
Föreläsningar Då och nu med Christine Lindqvist
9/9, 14/10 och 11/11 kl 18.00 i Karlshamns konsthall
Olika teman vid varje föreläsning. Anmäl till e-post karlshamnskonstforening@gmail.com inför varje
föreläsning. Fri entré.

Olofströms konstförening, www.olofstromskonstforening.blogspot.com
Längan är öppen lör o sön 13.00 - 16.00.
Samlingsutställning 11 - 26 september, vernissage 11/9 kl. 14.00.
Amanda Hoffner collage, Emelie Klockarås akvareller och Lars Bergström keramik

