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Ulla-Britt de Marchi
ordförande

Kära konstvänner – Vi har haft en underbar, varm och vacker höst med
många fantastiska utställningar i vår Konsthall. Erland Cullbergs konst
lämnade ingen orörd. Akvarellsommar, Art Fair och Höstsalongen med
sin härliga mångfald av skiftande konst lockade många besökare. Många
enskilda konstnärer har visat sin konst under säsongen som vi alla har
fascinerats av deras kreativitet och bildkonst. Nu njuter vi av Black Star,
en enastående utställning som pågår t o m 5 december. Sedan väntar årets
Julsalong 5-2 december. Vad 2019 har i sitt sköte väntar vi med spänning
på.

dsviks Konsthall kommer att lämna
Konsthall Väst och även med lokaler för
Konstskolan från den 1 januari 2019 och
helt koncentrera verksamheten till Konsthall Öst. Orsaken uppges vara sviktande
ekonomi.
Samtidigt står fler andra lokaler tomma
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus
kring Stallbacken, där MC Collection flyttat
Ramstrand vid invigningen av Cullbergutställningen
Duvslaget, står tomt ut ur sina lokaler, Duvslaget (Stallbackens
i Konsthall Väst tillsammans med konsthallschefen
Vänner tidigare lokal), cafeet i Slottsparken
Ricardo Donoso
och det inte ännu upprustade Stallet.
I kommunens marknadsföring av Edsviksområdet heter det ”Edsvik är Sollentunas kommunala hjärta. Här kan Du njuta av konst,
musik, äta gott, träna i utegym och promenera i Edsbergsparken”.
Det heter också beträffande områdets framtid, att ”kultur- och fritidskontoret arbetar för
att utveckla Edsvik till ett område som är mera tillgängligt till alla. En utredning har gjorts och
den visar bland annat att byggnader och verksamheter behöver ses över för att kunna erbjuda
Brygghuset, också besökarna aktiviteter, mötesplatser med bra öppetider”
tomt
Mycket av det som just nu händer kring Stallbacksområdet verkar dessvärre gå i en
helt annan riktning.

Hallvärdslunchen

Årets Hallvärdslunch serverades detta år på
utmärkta Abbes Art Café i Konsthallen. Menyn
bestod av Abbes fisksoppa med vitlöksbröd
och till detta serverades valfritt vin/öl/vatten.
De många hallvärdarna som deltog avtackades
varmt för sina insatser. Ansvariga för arrangemanget var Kirsten Östergård-Nielsen och
Rolf Borggren.
Funderar Du kanske på att bli hallvärd?
Kontakta i såfall Kirsten Östergård-Nielsen på Bilder: Marianne Sundberg,
telefon 073-339 7487 eller Marianne Lumley Ulla-Britt de Marchi och
Birgitta Nüth Ericsson samt
telefon 070-734 0363 för information och
(
introduktion.
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Edsviks framtid ?
E
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Studiebesök i höst
E

dsviks Konstvänner har under hösten gjort ett flertal besök på olika institutioner, intressanta byggnader och även företagit en vandring i Hammarby
Sjöstad, där 26 personer guidades runt under 1,5 timme av konstvetaren och
guiden Marie Andersson. Besök har också gjorts på Kungliga Musikskolan, Storkyrkan i Gamla stan med dess likkällare och i Rettigsta huset på Villagatan i Stockholm.
Vid besöket i Storkyrkan den 18 oktober var domkyrkokaplan Ulf Lindgren
vår guide. Besöket där avslutades med att vi fick gå ner i den gamla likkällaren
(foto här intill) där bland annat visdiktaren och trubaduren Carl Michael Bellman haft sin viloplats en tid och där vi fick promenera på Brunkebergsåsens
kullerstenar.
Besöket på Kungliga Musikskolan gjordes den 27 september i ett något höstlikt väder. Vi togs emot av Elisabeth Mellin, (foto till höger) som berättade om
byggnaden totalt 21 600 kvm på den plats där tidigare Swartlings Ridskola låg
mitt emot Olympiaborgen från 1912.
Alla höstens besök finns rikligt beskrivna på föreningens hemsida och rikligt
med bilder tagna av utflyktgruppens representanter. Gå gärna in på vår hemsida och botanisera där.

Våren 2019

F

ör våren 2019 planeras följande besök:
• 6 februari på Långholmen för att lära oss mer om handtryckta tapeter.
• 18 mars planeras vandring i Hjorthagen och besök i Hjorthagens kyrka
med lokalhistorikern Mats Rehn.
• 11 april blir det vandring i grannområdet Norra Djurgårdsstaden med
Marie Andersson som guide.
• I maj planeras ett besök på Stora Väsby ett fantastisk slott, ganska
nära Sollentuna, där familjen De Geer bor

Nyrestaurerade Nationalmuseum

Hjorthagens kyrka

Publiktr ycket på Nationalmuseum visar inga tecken på att avta. Fortfarande
sex veckor efter nyöppningen ville 5.000 personer dagligen besöka museet
på helgen. Här några bilder från ett besök där under november månad.
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