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Vi börjar som vanligt med årsmöte och konstlotteri och fortsätter
med ett späckat program hela våren.
Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö
kommun och bildningsförbund. Vi sprider kunskap, köper konst och
arbetar för att främja kulturen i Tyresö. Värva en medlem i år så
betalar du bara halva medlemsavgiften! Både kultur och kul!
ÅRETS VINSTER
Utställning av vinsterna i konstföreningens stora konstlotteri
Måndag 18 januari – torsdag 28 januari
Tyresö konsthall, biblioteket, Tyresö C
Årsmöte med konstlotteri
Fredag 29 januari 18.00 – ca 20.00 Kvarnhjulet, hus B,
Pluggvägen 53 (Föreningsgården). Kom i god tid gärna
30 minuter i förväg för att mingla, köpa lotter och titta på vinsterna.

Burr – Burr, av Johan Pettersson, 17x23cm

Det märks inte nu, men det är vår i Tyresö konstförening!

STEFAN UHLINDER BERÄTTAR OM SITT
KONSTNÄRSKAP
Föreläsning tisdag 2/2 kl 18.30
Hörsalen vid biblioteket, Tyresö Centrum
Konst av Stefan Uhlinder

Stefan Uhlinder som hade utställning här i Tyresö
i våras är även en fängslande talare. Vare sig du
är bekant med Stefans konst eller inte är det här
en inspirerande föreläsning. Stefan berättar om
måleriets relation till foto, om att göra mönster
utifrån ett figurativt måleri och om svensk samtidskonst med avstamp i åttiotalet.
Fri entré

Konst av Annika Ottander

Föreläsning måndag 8/3 kl 18.30
Hörsalen vid biblioteket, Tyresö Centrum
Annika Ottander speglar sina resor och sin
konst. Vi får höra om
ett naturfolk i Panama
som lever i matriarkat,
om hav och segling och
om Annikas konst. Senare i juni ställer hon ut
i konsthallen så passa
på att lära känna en
aktuell konstnär.
Fri entré

TYRESÖ KONSTFÖRENING BOX 220 135 27 TYRESÖ POSTGIRO 23 22 71 - 7

Loydas mamma med pipa, foto av Annika Ottander

Internationella Kvinnodagen:
MATRIARKAT, konst och kreativitet

HELKVÄLL MED REMBRANDT
Torsdag 18/3 kl 18.00 Bio Forellen, Tyresö Centrum
Först en spännande föreläsning av Karin Sidén som är
konsthistoriker och intendent vid Nationalmuseum, efter
det en bensträckare för att sedan njuta av den fantastiska filmen Nattvakten.
Nattvakten av Rembrandt

Filmen utspelar sig på 1600-talet när Rembrandt får i
uppdrag att måla tavlan ”Nattvakten”, Rembrandt bestämmer sig för att utnyttja sin frihet som konstnär och
avslöjar på ett subtilt sätt en konspiration. Men det är
inte ostraffat som man retar upp mäktiga män.
Fri entré för föredraget, filmen kostar 70 kr.
Samarrangemang med Tyresö konstförening/Tyresö Filmförening/Tyresö Kultur/Stockholms läns bildningsförbund
En tur till Vidarkliniken i Järna!
Lördag 24 april kl 8.45 – ca 14.00
Samling på parkeringsplatsen vid trappan
under Coop där fördelar vi platser i bilarna.

Vidarkliniken

Upplev den säregna miljön på Vidarkliniken
med arkitektur, konst och antroposofisk medicin. Vi får en guidad visning, prövar på eurytmi
och lär oss om till exempel trädgårdsterapi.
Men först fikar vi i den vackra matsalen.
Begränsat antal! Kostnad 250 kr. Anmäl senast
söndag 18 april till Tord Strömberg på telefon
08-742 28 20 (tala gärna in på telefonsvararen).
Konst av Karin Issef i Granängsringen

Konsten i Granängsringen 20 år senare,
rundvandring
Tisdag 18 maj kl 18.30
Samling vid ICA vid Graningsringen
Mats Olofgörs är skulptör och var projektledare när konsten i Granängsringen skapades. Han tar oss runt och
berättar om hur det var och hur det blev. Kom och ta del
av vår nutida hembygdskunskap!
Ingen kostnad men ta med egen fika och något att sitta
på så kan vi ha picknick om vädret tillåter.

Klipp ut och sätt på kylskåpet!

ÅRETS VINSTER
18/1 – 28/1
Tyresö konsthall,
biblioteket, Tyresö C

Ett medlemskap är en rolig present hela året!
Vuxen 250:- Junior t.o.m. 18 år 125:- Ytterligare andel 250:(max10/pers) Plusgiro: 23 22 71-7, Tyresö Konstförening.
Skriv namn och adress när du betalar.
www.tyresokonstforening.se

STEFAN UHLINDER
BERÄTTAR OM SITT
KONSTNÄRSKAP
2/2 kl 18.30
Inspirerande föreläsning
Årsmöte med
Hörsalen vid biblioteket,
konstlotteri
Tyresö Centrum
29/1 18.00 Kvarnhjulet.
Fri entré
hus B, Pluggvägen 53

Kvinnodagen
Matriarkat,
konst och kreativitet
8/3 kl 18.30
Annika Ottander om resor och konst. Hörsalen
vid biblioteket, Tyresö
Centrum. Fri entré

Nyhetsbrevet är redigerat av Ebba Strid Udikas www.ebbasvarld.se

REMBRANDT
Torsdag 18/3 kl 18.00
Bio Forellen.
föreläsning och film,
Nattvakten. Entré 70 kr.

08-742 28 20. 250 kr

Konsten på Granängsringen
Tisdag 18 maj 18.30
Samling vid ICA, Granängsringen
Vidarkliniken
24 april kl 8.45 – 14.00 ta med egen picknick
Anmäl senast 18 april om vädret tillåter.

