
 
 
 

       Våren 2015  
————————————————————————————————–——–—– 
 

Nu börjar ett nytt år med nya spännande programpunkter.   Välkomna ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...… 

 
FÄRGERNAS BETYDELSE I KINA 
Föreläsning av Birgitta Lindqvist  
Programrummet, Biblioteket, Tyresö centrum 
Tisdag 17  Feb   kl 18.30   Fri entré 
 
Författaren Birgitta Lindqvist har levt ett spännande liv runt om i världen  
tillsammans med sin f d man Herman Lindqvist. Som ung bodde hon i Maos 
Kina, vilket hon skrivit en bok om. För Tyresö konstföreningen kommer hon  
att prata om färgernas betydelse i Kina, kinesiska tecken -även det en konst-
form- och om livet i kulturrevolutionens Kina och hur hon ser på Kina idag.  
Vi får höra några av hennes dikter, samt om spännande kvinnoöden som  
hon berättar om i sin senaste bok. 
 
 

 

PRINS EUGEN 150 ÅR  –  Fasetter ur ett liv 
Föreläsning av Anna Meister 
Sal Nyfors, Kulturcentrum, Kvarnhjulet, hus B    Tisdag 24 Mars    kl 19.00    Fri entré 

  
I år är det 150 år sedan prins Eugen föddes.  
Detta firar Prins Eugens Waldemarsudde med en omfattande jubileumsutställ-
ning om prinsen och hans livsgärning. 
Anna Meister, arkivarie på Prins Eugens Waldemarsudde och också kommissa-
rie för jubileumsutställningen, berättar om prins Eugen och hans många roller. 
Möt konstnären, konstsamlaren och kulturpolitikern, men också personen Eugen, 
hans familj och vänner. Föredraget, som också belyser prinsens politiska och 
konstpolitiska ställningstaganden, illustreras med bilder ur Waldemarsuddes rika 
arkiv som innehåller såväl dokumentära fotografier som konstbilder 
 

Prins Eugen var en av sin generations finaste landskapsmålare och i utställning-
en ligger fokus särskilt på 1890-talsmåleriet, där museets egna verk komplette-
ras av viktiga inlån. Teckningar, konsthantverksföremål och fotografier ger för-
djupning och med hjälp av journalfilmer och ljudinspelningar kommer man  
personen Eugen närmare. 
 

Utställningen på Prins Eugens Waldemarsudde pågår 7 februari – 24 maj 2015 



KUNGLIGA SLOTTETS KONST 
Lördag 18 april  guidad visning kl. 14:00 
Vi avslutar med att gå till Galleri Karlström & Karlström kl 16:00 
 

Alla känner till det yttre Kungliga Slottet, och några har vågat sig in för att 
besöka en del av dess 600 rum och 5 museer. Många känner historien 
om slottet och dess invånare. Inte så många vet om de konstnärliga pärlor 
som slottet innehåller, eller om slottets inflytande på Sveriges konstnärliga 
traditioner, dess akademier och museer. Tyresö Konstförening uppmanar 
sina medlemmar att tillbringa en dag i och runt slottet, inklusive en guidad 
tur utformad speciellt för oss, som kommer att fokusera på de konstnärlga 
höjdpunkterna i slottets samling. 
 
Pris 180 kr /person   Max 20 pers   Anmälan och mer information  
senast torsdag16 april till Miguel Escribano:   
miguelescribano@hotmail.com  eller  08-742 24 07 

 

OBS !  Inträdesbiljetten vid vårt gruppbesök ger tillträde till slottet hela dagen. 
Biljetten inkluderar även besök till Representationsvåningarna, Skattkammaren och Museum Tre Kronor 
inom sju dagar, samt ger 50% rabatt på entréavgiften till Livrustkammaren 
 
 

LO-HUSET OCH KONSTEN 
Barnhusgatan 18  Torsdag 7 maj  kl 16.30 
 

LO-huset vid Norra Bantorget i Stockholm uppfördes 1899 efter ritningar av  
Ferdinand Boberg. Huset förvärvades av LO 1926, då det byggdes om till  
kontor, samtidigt smyckades den nya entrén med väggfresker i arbetarmotiv  
av Olle Hjortzberg. I visningen får vi se husets konstsamlingar och höra om 
dess olika användningsområden. 
 

50 kr per person    Max 15 pers. 
Anmälan till Filippa von Hartman senast tisdag 5 maj  filippavh@gmail.com   
eller 070-476 56 46 
 
 
MÅLERIYRKETS MUSEUM  Brännkyrkagatan 71  Tisdag 12 maj  kl 17.00  

 

Här får vi kliva in i en gammal måleriverkstad och se alla typer av måleri-
verktyg samt bekanta oss med olika sorters färgpigment, oljor och lacker 
från svunna tider. Vi får även se exempel på illusionsmåleri, marmorering 
och annat avancerat  dekorativt måleri 
Dessutom visas lite av tapetens historia. 
 
 

Anmälan till Miguel Escribano senast  söndag 10 maj  miguelescribano@hotmail.com  eller  08-742 24 07  
Kostnad: 40 kr/person    minst 4  max 20 pers 

__________________________________________________________________ 
 

Värva nya medlemmar ! 
Tyresö Konstförening är både kultur och kul ! 
Ett medlemskap är en rolig present hela året ! 
 

Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö kommun.  Vi sprider kunskap, köper 
konst och arbetar för att främja kulturen i Tyresö.  
Ett medlemskap kostar 250:- för vuxna och 125:- för junior upp till 18 år.   
Ytterligare andel 250:- (max 10/person). Plusgiro: 23 22 71 – 7,  Tyresö Konstförening. 
Glöm inte att skriva namn, adress och mailadress när du betalar. 
Konstföreningens medlemmar har företräde vid aktiviteter där deltagarantalet är begränsat.  

 __________________________________________________________________ 

Läs mer om Tyresö Konstförening på hemsidan       www.tyresokonstforening.se  

http://www.tyresokonstforening.se/

