Workshop med Shakir
Klockan 14:00-16:00.
22.2, 22.3, 26.4 & 31.5
24 Februari
Husby konsthall
“Den drömmande kroppen”
av C.M. Lundberg.
24 Februari
Galleri Husby Gård
Rodica Enculescu ställer ut.
20 Mars
Medlemsforum klockan 18:00
i Storstugan.
3 April
Sist dagen för inlämning av verk till
utställningen “Här & Där”.
8 April
Sista dagen att lämna in stipendieansökan.

“

22 April
Ordinarie årsmöte i Storstugan
klockan 16:00.

Den drömmande kroppen” och “Dockmakare” av C.M. Lundberg
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Hej medlem.
Tyvärr måste vi berätta att två av våra medlemmar lämnat oss på grund av dödsfall efter längre
tids sjukdom, det är Björn Burell som suttit i styrelsen de senaste åren och Jessica Lindberg som
varit medlem och hyrt ateljé av oss i många år.
Hon har även varit ordförande i föreningen.
Representanter från styrelsen och föreningen
deltog på Björns begravningsakt i Norra kapellet på Norra kyrkogården den 12 Januari med en
blomsteruppsättning.
Begravningen för Jessica kommer att hållas
den 16 Februari klockan 14:30 och är öppen för
alla som vill delta, vill man närvara på minnesstunden efter akten måste man anmäla sig till Ignis Begravningsbyrå Sollentuna på tel: 08 96 26
25.
Vi minns dem med tacksamhet.

Workshop med Shakir

Sista torsdagen varje månad klockan 14:00-16:00
är du välkommen till en workshop kring olika
konstinriktningar, det blir film/foton samtal och
praktiskt arbete. Kommande träffar blir 22.2,
22.3, 26.4 och 31.5. Det är kostnadsfritt.

Stipendiet

Varje år delar Husby Konst & Hantverksförening ut ett stipendium som ska användas för
medlemmars konstnärliga utveckling. Man kan
söka individuellt eller tillsammans. Beskriv vad du vill använda bidraget till och lämna in din
ansökan senast 8 April. Vi har en
extern jury som väljer ut årets
stipendiat. Behöver du hjälp så
kontakta personalen.

Ittagamaugn

Vi kan berätta att föreningen
beviljats medel till att bygga en
Ittagamaugn utomhus i anslutning till verkstadsbyggnaden.
Det är vår medlem Rodica Enculescu som dragit igång detta
och vi ska nu börja planera för
uppförandet av ugnen! Hör av
dig om du blir nyfiken på att
vara med i detta arbete!!

Husby Konsthall

Nästa utställning i Konsthallen heter “Den drömmande kroppen” av C.M. Lundberg. Han har studerat vid konsthögskolan och haft uställning bland
annat hos Lars Lerin på Sandgrund. Hans måleri,
akvarell, kretsar kring frågeställningar uppkomna
ur det faktum att han har diagnosen schizofreni.
I samband med uställningen släpper han även en
diktsamling. 24 Februari är det vernissage och utställningen pågår till och med den 18 mars.

Medlemsutställningar under året

Först inbokad är grafikutställningen “Här & där”
som vi redan skrivit om.
Nästa tillfälle är en konstmarknad som går under
namnet Pop-up-art i anslutning till Husby Gårdsdagen den 18 Augusti. Utställningen/marknaden
pågår 17, 18 & 19 Augusti. Hur mycket yta och plats
var och en får att visa sina verk på beror på hur
många som anmäler sig. Sista anmälningsdag är
1 Augusti. I November/December har vi ju också
möjlighet att delta i grafikutställningen inne i stan.

en utställning i Grafiska sällskapets galleri på
Hornsgatan 6. Temat är då ”Den hemlighetsfulla trädgården”.

Galleri Husby Gård

I höstas beslutade styrelsen att dela på utställningsmånaderna i Galleri Husby Gård/Kafét.
Detta innebär att du som medlem får ställa ut
under två veckor till en kostnad av 250 kr. Man
kan även välja att vara några stycken som ställer
ut ihop och kostnaden blir ändå densamma.
Detta har inneburit att det finns lediga tider om
du är intresserad av att ställa ut! Kom och prata
med Piglet. Nästa vernissage blir på lördag den
24 Februari och då ställer Rodica Enculescu ut

Kontakta Piglet för information om bokade
grupptider i verkstäderna så du kan planera din
tid när det är ledigt att vara där. De redan bokade
tiderna finns också att se på vår hemsida under
rubriken Verkstad.

Art Camp

Varje skollov bjuds områdets barn in till skapande verksamhet. Barn från 10 år och uppåt är
välkomna. De veckorna är det inte möjligt för oss
medlemmar att hyra in oss dagtid i verkstäderna, men efter klockan 16:00 är det fritt fram igen.

1 Februari flyttar Mittiprickteatern in på Husby
gård. Vi har under åren samarbetet mycket med
dem och vi tror att den ökade närheten till dem
kommer att generera positiva saker för föreningen. De kommer att hålla till på övervåningen
i kafét, ovanpå butiken. Vi har under många år
hyrt ut den lokalen till medlemmar men har nu
valt att hyra ut den till denna samarbetspart
istället.

Medlemsavgiften

Grafikutställningen

Temat är som sagt ”Här och Där”
och du kan lämna in två verk i valfri storlek och ett av verken garanteras att vara med. I November är vi välkomna
att delta i del två av samarbetet. Det sker genom

Verkstadstider

Mittiprickteatern

1-16 December kommer vi ha årets medlemsutställning i konsthallen. I år har vi inget tema för
utställningen men vi behöver träffas och planera
ändå och därför bjuds du in till ett planeringsmöte
tisdagen den 6 mars klockan 18:00 i Storstugan.

Den 7 April är det vernissage av utställningen Här & Där i samarbete
med Grafiska sällskapet.
Hittills har 9 av oss medlemmar anmält intresse av att delta, men ännu
finns plats. Så vill du ställa ut grafik
är du fortfarande välkommen att anmäla dig fram till och med onsdagen
den 28 Mars.
Sista inlämningsdag av dina verk är 3
April. Vi är säkrast här mellan klockan 10:00-17:00.
Hör av dig om du har svårt att pricka in
de tiderna så ordnar vi annan tid!

dragning i föreningens konstlotteri. Vinsterna
är konst som föreningen köpt in av medlemmarna. Så anteckna redan nu detta datum.

Du glömmer väl inte betala in medlemsavgiften
på 300 kr för 2018 till BG 632-5849 eller med kort
eller kontant i kafét.
Kiko Pinos utställning “Made in förorten”. Har du inte sett den så passa på!
Sista helgen 3-4 Januari.

sina fina keramikfiskar med mera.

Medlemsforum

Tisdagen den 20 Mars klockan 18:00 är du
välkommen till årets första medlemsforum. Det
kommer finnas tillfälle att lyfta aktuella frågor
och hälsa nya medlemmar välkomna.

Årsmöte

Vårt ordinarie årsmöte kommer att hållas
söndagen den 22 April klockan 16:00. Då väljs
ny styrelse, föreningens bokslut och revision
presenteras, årets stipendiat utses och det blir

Afternoon Tea

Sista helgen i månaden fortsätter vi servera Afternoon Tea med scones, snittar och små godbitar till en kostnad av 50 kr för dig som är medlem.

Onsdagssoppa

Du är välkommen hit på onsdagar när vi serverar
vegetarisk soppa i kafét. Kostnad 45 kr för dig
som medlem.

