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rakubränning – den dramatiska keramiken.  
anne rooslien delar med sig av sin inspiration

Torsdag 24 februari 18.30
programrummet, biblioteket, tyresö C

Kom och möt Anne Rooslien – en mångsidig konstnär. Anne delar 
med sig av skapandets glädje och visar rakubrända föremål. 

Som så många andra konstnärer finner Anne Rooslien inspiration 
i det speciella ljuset och lugnet på Gotland. Här håller Anne inspi-
rationskurser i akvarell och lera. Hon brinner för att skapa i raku, ett slags lergods som är en 
japansk teknik från 1500-talet. 

Anne berättar också om sitt arbete som illustratör och formgivare. Hon har bland mycket annat 
gjort stämningsfulla julmotiv till servisen ”Barnens jul” från Fyrklövern. 

Fri entré

konst, sJukdom oCH utanFÖrskap med gÖran ståHle

Måndag 14 mars kl.18.30
programrummet, biblioteket, tyresö C

Hur har såväl psykisk som fysisk sjukdom påverkat konstnärer?  Hur 
påverkar utanförskap kreativitet? Bland exemplen märks konstnärer 
som Matisse, Hill, Josephson, Hjertén , Erland Cullberg, Lim-Johan 
med flera. Dessutom ges exempel på konstnärer i världens största 
samling av ”udda konst” eller ”l´art brut” i Lausanne, Schweiz.

Göran Ståhle är en välkänd och mycket anlitad konstpedagog på 
Stockholms konstmuseer sedan många år. Han visar utställningar på 
Moderna Museet, Nationalmuseum med flera museer.

Fri entré

sérapHine – Helkväll med Film oCH FÖredrag

Torsdag 14 april kl. 18.00 
biografen Forellen

Den här franska filmen som är baserad på en verklig histo-
ria har det mesta av klassmotsättningar, konsthistoria och 
drama. Séraphine är en kvinnlig konstnär som arbetar som 
hembiträde och möter en känd konstkritiker, första världskri-
get kommer emellan...

Succén med spännande föredrag och film fortsätter även detta 
år med filmen ”Séraphine” regisserad av Martin Provost med 
bland annat Ulrich Tukur, Yolande Moreau och Anne Bennent. 
Missa inte den här härliga kvällen med konstföreningen!

Fri entré för föredraget, filmbiljetten kostar 70 kr.

läs mer på Hemsidan!  

www.tyresokonstforening.se
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nu är det vår! tyresö konstförenings vårprogram är späckat med spännande 
konstäventyr. tag gärna med vänner och bekanta, det blir ännu roligare då!

Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö kommun och Stockholms läns 
bildningsförbund. Vi sprider kunskap, köper konst och arbetar för att främja kulturen i Tyresö. 
Värva nya medlemmar! Tyresö Konstförening är både kultur och kul!
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klipp ut oCH sätt på kylskåpet!

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, adress och mailadress när du betalar.

www.tyresokonstforening.se

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

tation av Nobels Vinterviken samt visa oss runt i ateljéerna. Här kommer vi att upptäcka att 
många av konstnärerna inte enbart är skulptörer utan parallellt också arbetar med måleri, fo-
tobaserad konst, möbelformgivning, grafisk design, teckning och arkitektur.
Kostnad 150:-/person. I priset ingår även förtäring.
Max 35 personer, anmäl senast onsdag 4 maj: carlsson-ulla@spray.se  eller telefon: 08–770 16 38

vandring i prins eugens Fotspår utFlykt 
till bl.a. rävnäset oCH sJÖn Fatburen

Tisdag 24 maj kl. 18.30
samling vid prins-
villan

Eric Magnusson f.d. 
kommunalråd leder oss 
genom de naturmiljöer i 
Tyresö där Prins Eugen 
i slutet på 1890-talet 
hämtade inspiration till 
de kända målningarna 
Molnet, Det stilla vattnet och även de stora monumen-
tala målningarna i läroverket Norra Latin.

Vi besöker de platser där staffliet har stått. Under vand-
ringen tar vi en paus på ett lämpligt ställe och beskådar 
den vackra naturen. 
Rejäla skor rekommenderas eftersom vandringen går i mycket kuperad terräng.
Medtag gärna fika! Vandring är kostnadsfri.
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Föreläsning med bilder 
av Anne Rooslien 
Torsdag 24 februari 
18.30, fri entré 

Programrummet, bib-
lioteket, Tyresö C

konst, sJukdom 
oCH utanFÖrskap

Föreläsning av Göran 
Ståhle 
Måndag 14 mars 
kl.18.30, fri entré 

Programrummet, bib-
lioteket, Tyresö C

sérapHine

film och föredrag

Torsdag 14 april kl. 
18.00 Fri entré för fö-
redraget, filmbiljetten 
kostar 70 kr.

Biografen Forellen

vintervikens 
atelJéer

Tisdag 10 maj kl. 
18.00

Anmäl senast 4 maj: 
carlsson-ulla@spray.
se, eller telefon:  
08–770 16 38

vandring i prins 
eugens Fotspår 

Eric Magnusson leder 
en vandring i prinsens 
spår. Tisdag 24 maj kl. 
18.30. Medtag gärna 
fika. Rejäla skor.

Samling vid Prins-villan

T-Liljeholmen

T-Aspudden

Rävnäset och sjön Fatburen

atelJébesÖk : vintervikens atelJéer

Tisdag 10 maj kl. 18.00
vinterviksvägen 61-83, 
 
samling vid grinden.  
t-bana aspudden eller  
lilJeHolmen. 

1990 förvandlades Alfred No-
bels gamla industrilokaler till 
ateljéer. Här finns i dag 12 konstnärer verk-
samma.

Kicki Bergqvist Selder – en av konstnärerna 
kommer att ge oss en kort historisk presen-


