Kära konstvänner!
Varmt välkomna till Karolinska Konstföreningens aktiviteter
HÖSTEN 2017.

Vi erbjuder följande aktiviteter:











1 tillfälle till besök hos Par Bricole (Bellmanhuset).
2 tillfällen till ateljébesök hos skulptören Thomas Qvarsebo.
2 tillfällen till besök på Stockholms synagoga.
2 tillfällen till ateljébesök hos skulptören Lena Lervik.
2 tillfällen till att se IF Metalls konstsamling.
2 tillfällen till konstvandring Karlaplan till Garnisonen eller vice versa.
2 tillfällen till besök på Sven-Harrys - Den osynliga kroppen.
2 tillfällen till besök på Färgfabriken - Marianne Lindberg de Geer.
2 tillfällen till besök på Waldemarsudde - Annika Ekdahls bildvävar.
2 tillfällen till besök på Stadsarkivet - Stockholms byggnadsritningar.

Anmälan till aktiviteter kan ske tidigast torsdag 31 augusti kl. 15:00.
(Förutom Par Bricole)
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Par Bricole - Bellmanhuset

I hjärtat av Södermalm, vid Götgatsbacken . .
. . . med adress Urvädersgränd 3 ligger Bellmanhuset. Här bodde Carl Michael Bellman under åren
1770 - 1774, och här skrev han merparten av Fredmans Epistlar. Huset ägs i dag av Ordenssällskapet
Par Bricole.
Visningen sker med guide och Bellmansångare och är både lärorik och underhållande. Guiden
berättar om Carl Michael Bellmans liv och musik, om husets historia och om Stockholm på 1700-talet.
Sångaren bjuder på smakprov ur Bellmans rika produktion av epistlar och sånger. En visning blir
aldrig den andra lik - alla guider och sångare är individualister och betonar olika saker.
Huset saknar hiss, våningen ligger högst upp.
Plats: Bellmanhuset
Adress: Urvädersgränd 3
Resväg: T-bana till Slussen eller buss 3
Datum: onsdag 20 september kl. 18:00, samling kl. 17:45 utanför porten
Maxantal: 30 personer
Kostnad: 200 kr i priset ingår också vin/ vatten samt snacks
Tidsåtgång: ca 1,5 timmar

Anmälan görs till: mariannefridblom@gmail.com anmälningstiden pågår (från vårprogrammet)
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Ateljébesök hos Thomas Qvarsebo

Vi besöker skulptören Thomas Qvarsebo i hans ateljé på Långholmen. Thomas Qvarsebo,
född 1947 i Stockholm, är en svensk skulptör.
Han utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1971–1976.

Adress: Östra spinnhuset, Alstaviken 11A, Långholmen
Resväg: Buss 4, 54 eller 77 till Högalidsgatan
Datum: torsdag 21 september kl. 18:00, samling kl. 17:45 vid bron
Datum: torsdag 5 oktober kl. 18:00, samling kl. 17:45 vid bron
Samling på Långholmen vid Långholmsbron (Suckarnas bro) där Thomas möter upp för att
gemensamt gå till ateljén samt platsen där Jas störtade, vid vilken Thomas har gjort ett minnesmärke.
Maxantal: 20 personer
Tidsåtgång: 2 timmar
Avgift: 150 kr
Anmälan görs till: birmor23@gmail.com tidigast torsdag 31 augusti kl. 15:00

ANGE gärna alternativt datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande
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Stockholms synagoga

Vi besöker Synagogan i Stockholm där vi blir guidade runt av fil dr Eva Apéria och får veta mer om
judisk kultur samt om synagogan.

Adress: Wahrendorffsgatan 3
Resväg: Wahrendorffsgatan är en tvärgata till Kungsträdgårdsgatan i närheten av Norrmalmstorg
Datum: tisdag 19 september kl. 17:30, samling kl. 17:15
Datum: tisdag 26 september kl. 13:00. OBS dagaktivitet, samling kl. 12:45
Tidsåtgång: 1 timme
Avgift: 100 kr
Anmälan görs till: agneta.granstrand@hotmail.com tidigast torsdag 31 augusti kl. 15:00

ANGE gärna alternativt datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande
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Ateljébesök hos Lena Lervik

Lena Lervik, född 1940 i Kristianstad, är en svensk skulptör. Hon har under åren gjort ett antal
madonnabilder och flera av hennes skulpturer gestaltar också mytologiska mödrar, fruktbarhet och
moderskap. Förutom i traditionella material som terrakotta och brons har hon också under 1990talet gjort ett antal kvinnoskulpturer av gräs och torv.
Adress: Gamla Lundagatan 21, Södermalm
Konstnären beskriver vägen till sin ateljé så här:
”T-bana till Mariatorget. Gå uppgång Torkel Knutssongatan till höger, korsa Hornsgatan,
Brännkyrkagatan vidare upp på Bastubron. Där vid västra fästet startar Gamla Lundagatan mellan två
60-talshus. Följ gången mellan husen, fortsätt grusvägen upp vid de gamla kulturhusen och nästan
högst upp runt hörnan, bor jag på Gamla Lundagatan 21 (vänster sida). Grind, ej kod. ca 10 minuters
promenad.”
Datum: tisdag 10 oktober kl. 18:00, samling kl. 17:45 vid grinden.
Datum: torsdag 12 oktober kl. 18:00, samling kl. 17:45 vid grinden.
Tidsåtgång: 2 timmar
Maxantal: 20 personer
Avgift: 150 kr
Anmälan görs till: familjen.lundgren@hotmail.se tidigast torsdag 31 augusti kl. 15:00
ANGE gärna alternativt datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande
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Konsten på IF Metall
Vi besöker IF Metall och blir guidade runt av Kersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall,
som har tilldelats medaljen i guld av tolfte storleken med inskriften ”Illis quorum meruere labores”
för hennes långvariga och omfattande insatser för att främja arbetarkultur och för att
uppmärksamma arbetarrörelsens historia. Vi kommer främst att få se konst med arbetarhistoria.

Plats: IF Metall
Adress: Olof Palmes gata 11
Resväg: Närmaste T-bana är Hötorget uppgång Olof Palmes gata

Datum: torsdag 2 november kl. 17:30, samling kl. 17:15
Datum: måndag 6 november kl. 17:30, samling kl. 17:15

Maxantal: 20 personer
Avgift: 100 kr
Tidsåtgång: 1–1,5 timmar

Anmälan görs till: evi.gustavson.kadaka@gmail.com tidigast torsdag 31/8 kl. 15:00

ANGE gärna alternativt datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande
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Konstvandring från Karlaplan till Garnisonen
eller vice versa

Här får vi bekanta oss med området mellan Karlaplan och Karlavägen 100 där Garnisonen konferens
ligger. När Garnisonen stod klar i början av 1970-talet var ambitionen redan från början att konsten
skulle vara en viktig del av helheten. Konstprogrammet har sedan fortsatt under ombyggnationer
som skett på senare år och idag finns en mängd intressanta konstverk av både äldre och samtida
svenska konstnärer att betrakta. Vid Karlaplan bekantar vi oss med Carl Milles ”Flygarmonument”.
Vid det första tillfället startar vi vid Karlavägen 100 och går till Karlaplan, vid det andra startar vi vid
Karlaplan och går till Karlavägen 100. Bägge vandringarna har samma innehåll.
Delar av vandringen sker inomhus, vilket gör den lämplig att genomföra även under den kallare
årstiden.
Tid och plats: måndag 25 september kl. 17:30 - ca kl. 19:00
Samling kl. 17:15 utanför entrén till Karlavägen 100.
Tid och plats: tisdag 3 oktober kl. 15:00 - ca kl. 16:30.
Samling kl. 14:45 vid Flygarmonumentet, Karlaplan, nära entrén till Fältöversten.
Maxantal: 25 personer

Kostnad: 150 kr

Tidsåtgång: ca 1,5 timme
Anmälan görs till: agneta.granstrand@hotmail.com tidigast torsdag 31/8 kl. 15:00
ANGE gärna alternativt datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande
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DEN OSYNLIGA KROPPEN

Den osynliga kroppen är en unik utställning med bilder från medicinska lab. Utställningen visar och
beskriver forskning i framkant från ett annorlunda perspektiv, det visuella – som dock inte kan ses
med blotta ögat. Utställningen skildrar normal- och sjukdomstillstånd genom vackra bilder,
fascinerande installationer och inspirerande filmer.
Utställningen vill upplysa om medicinsk forskning med bilden som utgångspunkt och därigenom
berätta historier om pågående forskning. I utställningen finns också ett historiskt perspektiv som
inkluderar bland andra Gustaf Retzius och Lennart Nilssons bidrag. Därtill visas en del som handlar
om den tekniska utvecklingen av visualisering som en del i medicinsk forskning.
Läs mer på utställningens hemsida: denosynligakroppen.se
Plats: Sven-Harrys konstmuseum
Adress: Eastmanvägen 10-12, Vasaparken
Resväg: Vid S:t Eriksplan och Odenplan stannar flera bussar. Bl.a. linje 3, 4, 50, 67, 73 och 77.
Datum: onsdag 8 november kl. 17:30, samling kl. 17:15
Datum: torsdag 16 november k 17:30, samling kl. 17:15
Maxantal: 30 deltagare
Kostnad: 150 kr

Tidsåtgång: 1 timme

Anmälan görs till: karolinskakonst@gmail.com tidigast torsdag 31 augusti kl. 15:00
Museet stänger kl. 19.00 om du så önskar kan du se mer och vandra på egen hand efter visningen.

ANGE gärna alternativt datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande
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Mariannne Lindberg De Geer;
Full Speed Ahead på Färgfabriken
Visning med Marianne själv som guide!

En retrospektiv med konstnären, dramatikern och regissören Marianne Lindberg De Geer.
Utställningen Full Speed Ahead omfattar MLDG:s målningar, kollage, filmer, ljudverk och skulpturer men lyfter också fram pjäsförfattaren MLDG, liksom hennes aktiva röst i samtidsdebatten.
MLDG:s offentliga verk har väckt debatt. Ett exempel är Jag tänker på mig själv – Växjö, föreställande
konstnären naken i en anorektisk respektive överviktig variant – en skulptur som vandaliserats ett
flertal gånger.
Adress: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, på Lövholmen mellan Liljeholmen och Gröndal
Resväg: Tunnelbana till Liljeholmen där man kan ta antingen buss eller tvärbana en station till
hållplats Trekanten. Alternativt promenera ca 10 minuter från Liljeholmen till konsthallen.
Datum: torsdag 9 november, samling kl. 17:15
Datum: torsdag 23 november, samling kl. 17:15
Maxantal: 30 personer
Kostnad: 220 kr
Tidsåtgång: ca 1 timme.
Anmälan görs till: lotta.mathiesen@ki.se tidigast torsdag 31 augusti kl. 15:00
ANGE gärna alternativt datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande
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Annika Ekdahl – Vävda bildvärldar på
Waldemarsudde

I storslagna gobelänger ger Annika Ekdahl (f. 1955), en av Nordens främsta textilkonstnärer, nytt liv
åt en historisk textil genre. Ekdahls tekniskt avancerade verk utförs i en senmedeltida
gobelängteknik, men avbildar konstnärens iakttagelser av vår samtid. I hennes färgstarka, poetiska
och detaljrika bildvävar står människan oftast i centrum, men här skildras även djur och
växtlandskap. Många av hennes storskaliga textila verk finns i offentliga samlingar och miljöer
runtom i Sverige och i övriga Norden vilket gör denna utställning till ett unikt tillfälle att se fler av
hennes imponerande verk samlade.
Plats: Prins Eugens Waldemarsudde, Djurgården
Resväg: Spårvagn Linje 7 utgår från Kungsträdgården (Hamngatan) till ändhållplatsen + en kort
promenad
Datum: torsdag 19 oktober, samling kl. 17:45
Datum: torsdag 26 oktober, samling kl. 17:45
Antal: 30 deltagare
Avgift: 200 kr
Tid: 1 timme
Anmälan görs till: ann-britt.wikstrom@ki.se tidigast torsdag 31 augusti kl. 15:00
ANGE gärna alternativa datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande!
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Stockholms byggnadsritningar
– ett världsminne

Detaljer av bygglovsritningar i arkivet, 1700-tal
Vilka hus har funnits förr där du befinner dig nu? Hur såg fasaden ut? Vilka rum fanns? Med hjälp av
Stadens byggnadsritningar kan vi grafiskt återskapa Stockholms ända tillbaka till 1736. Sedan dess har
det varit ett krav att lämna in en ritning vid bygglovsansökan och de ritningarna finns kvar – längst
nere i Kungsklippan. År 2011 utsågs Stockholms bygglovsritningar till världsminne av UNESCO.
Vi får följa med ner till kart- och ritningsarkivet och se exempel på ritningar från olika sekel samt höra
hur man kan söka efter ritningar, kartor och andra uppgifter om fastigheter.
Adress:
Resväg:
Datum:
Datum:
Maxantal:
Kostnad:
Tidsåtgång:

Stadsarkivet, Kungsklippan 6
Tunnelbana, blå linje till Rådhuset, uppgång Kungsklippan eller
buss 3 till Kungsholms kyrka
torsdag 26 oktober kl. 17:30, samling kl. 17:15
torsdag 14 december kl. 17:30, samling kl. 17:15
20 personer
120 kr
1,5 timme

Anmälan görs till: vibeke.sparring@ki.se tidigast torsdag 31 augusti kl. 15:00
ANGE gärna alternativa datum till aktiviteten!
ANMÄLAN är bindande
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BESÖK vår hemsida www.ki.se/konstforeningen för uppdateringar
t ex inställd dag och tid/besked om fullbokat m.m.
ÅTERBUD tas emot senast tre arbetsdagar före aktivitet, därefter får du betala kostnaden för
aktiviteten om du får förhinder eller blir sjuk.

DU FÅR BESKED från oss endast om du/ni kommit med på aktiviteten inom 14 dagar från anmälan!

UPPGE: Namn, arbetsplats, mobiltelefon och e-post.
Ange gärna alternativa datum.
HÖGST 2 personer får anmälas samtidigt och endast en person gör det.

ANMÄLAN är bindande!
Ta helst med jämna pengar till aktiviteterna!

VÄLKOMMEN som MEDLEM! Fyll i blanketten som finns på hemsidan www.ki.se/konstforeningen

ADRESSÄNDRINGAR görs till Birgitta Hedberg, birgitta.hedberg48@gmail.com

KONSTFÖRENINGEN informerar via www.ki.se/konstforeningen
(sidan är öppen för alla)

VÄLKOMMEN!
..även med tips på det du tycker vore intressant att besöka!
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