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Den populära föreläsningsserien om prins eugens 
Tyresösomrar forTsäTTer
Torsdag 8 september 18.30. Välkommen till gårdskaféet redan 
från 17.30, det finns möjlighet att köpa förtäring. Begränsat antal 
platser.

uddby gårdskafé, uddby
Anna Meister, arkivarie på Waldemarsudde föreläser om prinsens 
Tyresösomrar med utgångspunkt från bl a brev som han skrev varje 
vecka till sin mor drottning Sophia, samt från prinsens egna foton.

Föreläsningen sker i samarangemang med Tyresö 
Hembygdsförening och Prins Eugens Waldemarsudde.

Anmäl senast måndagen 5 september till  
ingalillsoderqvist@hotmail.com eller 08 712 69 31 
alternativt ulla.magnusson@comhem.se eller 08 712 23 60

Fri entré. 

aTelJÉHuseT glasBruKsgaTan 25
Tisdag 27 september kl. 18.00

glasbruksgatan 25 Närmaste tunnelbana är Slussen.

Ingun Wistedt – en av konstnärerna berättar om huset 
och guidar oss runt. Vi får bekanta oss med ytterligare 
några konstnärer som visar sina ateljéer och berättar 
om sin konst. 1975 bildade ett antal konstnärer 
Glasbruksgatans Ateljéförening med 29 ateljéer. Bara 
utsikten är värt ett besök!

Anmäl senast onsdag 21 sept: Carlsson-ulla@spray.se 
eller 08-770 16 38. Kostnad 150:-/person. I priset ingår enkel förtäring.

KonsTen, puBliKen oCH Dialogen
Tisdag 11 oktober kl. 18.30

programrummet, biblioteket, Tyresö C
Åsa Mårtensson, intendent vid Haninge konsthall och författare till 
boken Konst och Pedagogik, berättar om konstprojekt som undersökt 
hur publik och konst kan mötas. Åsa berättar bland annat om 
processen bakom Haninges senaste offentliga konstverk, Juvelerna i 
Jordbro av Mette Björnberg och Richard Johansson. Ett 2-årigt projekt 
där man samarbetar med personal på en Parklek och 125 barn i 
kommundelen Jordbro.

Fri entré

läs mer på HemsiDan!  

www.tyresokonstforening.se

Höst 2011

nu är det HösT! många får numera programmet via mail och det är bra! Det betyder mer 
pengar till konstinköp. Tag gärna med vänner och bekanta, det blir ännu roligare då!
Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö kommun. Vi sprider kunskap, 
köper konst och arbetar för att främja kulturen i Tyresö. Värva nya medlemmar! Tyresö Konst-
förening 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 till 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

Vi går på Bio! 
Onsdag 2 november kl. 19.00

anders Hansers biograf, Kommendörsgatan 28.  
Närmaste tunnelbana är Karlaplan.

Alla har vi läst om biografdöden men vi besöker en unik och härlig 
överlevare. Det är ingen stor salong så häng på låset och anmäl 
senast den 31 oktober.

Anders Hanser är en mångsidig fotograf, som bland annat har 
samarbetat med ABBA, tar emot oss i sin egen biosalong. Vi ser hans 
film om Peter Dahl och efter en paus med drink och tilltugg ser vi en 
film till om samma konstnär: Dans i det blå – Historien om en tavla.

Anmäl senast måndagen den 31 oktober till Margareta Hedin: 
margaretatdl@gmail.com eller telefon: 08-712 46 84

Kostnad 180:-/person. I priset ingår även dryck och tilltugg.

noVemBeruTsTällningen: 
peTer eriKsson & rieKo TaKaHasHi - foTografi oCH TexTil
Vernissage torsdag 10 november kl 17 
Utställningen pågår t o m 3 december

Tyresö konsthall, biblioteket, Tyresö C 
Fri entré

Årets novemberutställning är ett möte mellan en 
fotograf och en textilkonstnär, båda boende och 
verksamma i Tyresö. Två väldigt olika material 
förenas här via verkens gemensamma uttryck; 
en slags luftig, nästan drömsk känsla. Rytmen i 
vävens snirklande trådar talar till fotografiernas 
böljande landskap. Minnen och fragment lyfts fram 
och blir bärare av små berättelser och strofer.

Rieko Takahashi är född i Yokohama i Japan och har studerat konst och textil i både Tokyo och 
Stockholm. Rieko är Tyresö kommuns kulturstipendiat år 2010 och har ställt ut på flera gallerier 
både i Sverige och Japan. Under 2010 arbetade Rieko för Kulturförvaltningen i Stockholm med 
projektet ”Konst och hemslöjd i vårdmiljö”.

Peter Eriksson är utbildad på Kulturamas högre fotografiska utbildning i Stockholm och har 
ställt ut sina fotografier bland annat på Fotomässan i Stockholm och Göteborg. I augusti 2011 
kommer Peter att ställa ut på galleriet CordenPotts i San Francisco, då han är en utvald till de-
ras utställning ”Selections: LensCulture FotoFest Paris”.
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Föreläsning av Anna 
Meister  
Torsdag 8/9 18.30 
Uddby Gårdskafé, Alby 
Anmäl senast 5/9  
IngaLill Söderqvist 
076 33 74 185 
Fri entré

aTelJÉBesöK

Glasbruksgatan 25  
T-bana Slussen 
Tisdag 27/9 kl. 18.00

Anmäl senast 21/9 
Carlsson-ulla@spray.se 
eller 08-770 16 38

150:-/person

KonsTen, puBliKen 
oCH Dialogen

Föreläsning av Åsa 
Mårtensson  
Tisdag 11/10 kl. 18.30

Programrummet, bib-
lioteket, Tyresö C

Fri entré

peTer DaHl på Bio

Anders Hansens bio-
graf, Kommendörsgatan 
28, T-bana Karlaplan 
Onsdag 2/11 kl. 19.00 
Anmäl senast 31/10 
Margareta Hedin:  
08-712 46 84 
180:-/person

noVemBeruTsTäll-
ningen

Fotografi och textil  
Vernissage torsdag 
10/11 kl 17 
Peter Eriksson & Rieko 
Takahashi. Tyresö 
konsthall, biblioteket, 
Tyresö C. Fri entré


