
 
 
 
       Våren 2016  

————————————————————————————————–——–—– 
 

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

CJDG - EN FILM OM CARL JOHAN DE GEER 
Onsdag 2 mars   kl 18.30   Företagarnas hus,  Radiovägen 10, Tyresö  
1 tr upp  Ingång via gaveln på huset  
 
Vi visar Kersti Grunditz film om Carl Johan De Geer. En allkonstnär som aldrig upphör att utvecklas,  
förnya sig, överraska och roa med sin konst, film, fotografi, tygtryck, böcker, ………….. 
Filmen om Carl Johan De Geer är en berättelse om en tid, ett sätt att tänka, 
en klassresa, ett konstnärskap och en fantastisk människa. 
 
Max 35 pers.   Anmälan till Olle Karlström:   olle@strukturdata.se   Entré 30kr/person 

 
 
 
OM KONSTNÄREN  
TORSTEN RENQVIST    
Föreläsning av Lars Nygren  
Tisdag 15 mars   kl 18.30 
Programrummet, biblioteket 
Tyresö centrum 
 
Fri entré 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Nygren, författare och litteraturkritiker lärde känna  
Torsten Renqvist i mitten av sextiotalet. 
Det blev en mer än fyrtio år lång vänskap.  
Nu är Lars ordförande i TR-Sällskapet, som arbetar för att 
främja intresset för denna skulptör, målare, grafiker och  
författare. 
Lars kommer att visa oss bilder och berätta om  
Torsten Renqvist och hans konstnärskap. 



LJUSETS MAGI 
Torsdag 14 april   kl 18.30 
Föreläsning av Elisabet Hedstrand  
Programrummet, biblioteket, Tyresö centrum 
 
Fri entré 
 
 
Friluftsmåleriet fick sitt genombrott under andra 
hälften av 1800-talet. Med början i Frankrike över-
gav konstnärerna ateljémåleriet och började i stället 
måla ute i det fria och ljuset och dess skiftningar 
blev  det centrala i skildringarna.  

Under våren och sommaren visar Prins Eugens Waldemarsudde en stor utställning på temat med verk av 
bland andra Hanna Pauli, Eva Bonnier, Carl Fredrik Hill, Anders Zorn och Camille Corot.  
Elisabet Hedstrand, museipedagog på Waldemarsudde berättar och visar bilder. 
 
Utställningen på Waldemarsudde pågår 13 februari – 28 augusti 
 
 
KONSTRESA - NORRTÄLJE OCH ROSLAGEN 
Lördag 21 maj   kl 7.30  buss från Tyresö centrum (vid Nordea) 
 
Vi gör en bussresa till Norrtälje där vi startar med förmiddagsfika på 
ett 1700-talskafé. Därefter gör vi 1 tim. guidad vandring bland stadens  
utomhus-konst med vår reseledare Ewa Svensson. 
Vi fortsätter på Norrtälje Konsthall och får en visning av pågående  
utställning med Maria Bajt, känd för sina collage. 
På restaurant Åtellet intar vi en välbehövlig lunch. 
Med nya krafter åker vi vidare mot Väddö och klipporna längst ute vid 
Ålands hav, där vi gör ett besök i Albert Engströms ateljé. Färden går  
sedan åter mot Tyresö med liten paus för bussfika. 

 
 
 
Kostnad: 760kr / person  
Allt ingår 
För utförligare program och anmälan kontakta Tord Strömberg  
tord.stromberg@yahoo.se  eller  tel: 08-742 28 20    010-37 39 800 
Uppge namn, tel, och mailadress när du anmäler dig. 
minst 30 - max 40 personer 
Sista anmälningsdag  1 april   
OBS !  Bindande anmälan 

__________________________________________________________________ 
 
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 300:- för vuxna och 150:- för junior upp till 18 år.   
Ytterligare andel 300:- (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/

