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RichaRd BeRgh, FöReläsning med BildeR av 
göRan södeRlund 

Tisdagen den 7/9 kl 18.30
Prinsvillan vid Tyresö slott

Göran Söderlund 1:e intendent på Waldemarsudde berät-
tar om Richard Bergh som var en av Prins Eugens vänner. 
Richard Bergh var en mångsidig och betydande konstnär 
verksam inom flera områden. Han var en föregångsman 
samt en centralgestalt vars insatser som konstnär, kultur-
politiker, författare, lärare aldrig kan underskattas.

Fri entré, max 40 personer. Anmäl senast torsdag 2 september: ingalillsoderqvist@hotmail.com 
eller telefon 08-712 69 31 (tala gärna in på telefonsvararen). 
Om ni vill köpa vin och baguette, ber vi er att komma 30 minuter innan föreläsningen. 

konsTens BeTydelse i oFFenTliga miljöeR 
alan dilani inTeRnaTionell exPeRT 

Onsdagen den 22/9 kl 18.30
Programrummet, biblioteket, Tyresö c
En vecka efter valet kommer Alan Dilani att ge oss 
nya insikter om betydelsen av konst och kultur i of-
fentliga miljöer. Alan ger oss en unik inblick i bety-
delsen av miljöns påverkan på vår hälsa både på 
arbetsplatser och inom vården. 
Föreläsningen handlar om människans behov av 
konstuppleveser för att må bra.
Fri entré

gjuTning av skulPTuReR  
med jozé sTRazaR kiyohaRa

Tisdagen den 12/10 kl 18.30
Programrummet, biblioteket, Tyresö c

Jozé Strazar Kiyohara är en svensk konstnär med 
rötterna i Slovenien och med inspiration från Japan 
och har en gedigen konstutbildning. Lär känna Jozés 
konstnärsskap och hantverkskunnande. 
Jozé visar sina skulpturer och svarar på alla dina 
frågor om gjutning och formar, han ger oss inblick 
i bronsgjutarteknikens hantverk, visar gips- och si-
likonformar, vax och brons, han berättar också om 
bearbetning och patinering. 
Fri entré

AstraZenecas huvudentré är ett fint exempel på där 
konst och design ger en stimulerande miljö.

läs meR På hemsidan!  

www.tyresokonstforening.se
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efter en underbar sommar kommer en spännande höst med val och riktigt  
intressanta evenemang med Tyresö konstförening! 

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 två nya medlemmar i år så betalar du bara halva medlemsavgiften! Både kultur och kul!



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

novemBeRuTsTällning: eva ljungdahl och TheRese cleWesTam.

Måleri – grafik – skulptur  
torsdag 11 november – lördag 4 december.
Tyresö konsthall vid biblioteket, Tyresö centrum

Vernissage torsdag 11 november kl 17 med visning av utställningen 
och samtal med de båda Tyresö-konstnärerna.

Eva Ljungdahl visar sina härliga 
landskap och fruktstilleben i 
akvarell och olja som vi känner 
igen från tidigare utställningar. 
Med på utställningen finns också 
Evas senaste arbeten med en 
serie spännande grafiska blad 
med abstrakta kompositioner.  

Therese Clewestam är skulptör 
och visar sitt arbete med stora 
fruktformer, plommon och 
päron med sinnlig växtkraft. Therese arbetar främst med offentliga 

utsmyckningsuppdrag i Stockholmsområdet och är representerad i Tyresö centrum vid 
Östangränd med sin skulptur Katten. Hon har gjort ett flertal fontäner med skulpturer som till 
exempel den i Hagsätra centrum. 
Fri entré
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PeRsisk kulTuRaFTon

Kina Jacobsson berättar om äkta mattor  
onsdag 17/11 samling kl.18.00
ak:s inredning - antikt & klassiskt  
hornsgatan 94, T-bana zinkensdamm

Kina Jacobsson som har levt med antikviteter 
och auktioner i hela sitt liv håller föredrag om 
persiska mattor och om den persiska kulturen. 
Välkommen till en kväll i Kinas butik med både 
mat och kultur! Vi får njuta en Persisk måltid 
med vin och kaffe (var hungrig – mycket mat). 

Finns någon vegetarian var vänlig meddela detta. Kina bjuder på spännande överraskningar. 
Möjlighet att köpa mattor till förmånliga priser med alla garantier och sex månaders bytesrätt 
– tag gärna mått hemma om så skulle vara fallet.

100 kr per person, max 32 personer. 
Anmäl senast onsdag 10 november till Tord Strömberg på telefon 08-742 28 20  
(tala gärna in på telefonsvararen)
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RichaRd BeRgh

Föreläsning med bilder 
av Göran Söderlund 
Tisdagen den 7/9  
kl 18.30 (18.00)
Prinsvillan, Tyresö Slott
Anmäl senast 2/9  
08-712 69 31

konsTens 
BeTydelse i 
oFFenTliga 
miljöeR 

Alan Dilani
Onsdagen den 22/9  
kl 18.30
Hörsalen/Konsthallen 
vid biblioteket, Tyresö C

gjuTning av 
skulPTuReR 

Joze Strazar Kiyohara
Tisdagen den 12/10  
kl 18.30
Hörsalen/Konsthallen 
vid biblioteket, Tyresö C
Fri entré

åReTs novemBeR-
uTsTällning 

Eva Ljungdahl och 
Therese Clewestam
11/11 – 4/12 
Vernissage torsdag 
11/11 kl 17. Fri entré.
Konsthallen Tyresö 
Centrum

PeRsisk kulTuR-
aFTon

Onsdag 17/11 samling 
kl.18.00
Hornsgatan 94, T-bana 
Zinkensdamm
Anmäl senast 10/11 
telefon 08-742 28 20


