NYHETSBREV EDSVIKS KONSTVÄNNER ••••• NR 3/16
Rapport inför sommaren på Edsvik Konst och svensk poesihistoria

O

rdförande Lars-Eric Holm skriver denna gång om svensk poesi:
1000 sidor, 2 kilo tung, 190 poeter och 650 dikter.

Lyrikantologin ”Svensk poesi” är omfattande (drygt 1000 sidor) och tung (även viktmässigt ca 2 kg). Sammanställd av Daniel
Möller och Niklas Schiöler, lyrikforskare vid Lunds Universitet.
Det har tagit redaktörerna tre år att bli klara med boken. Ett till
synes omöjligt uppdrag. Mycket att läsa, granska, kontrollera och
värdera. Svåra val, svåra beslut. Vilka poeter, hur många dikter
skall finnas med av varje, fördelning män/kvinnor, konstnärlig kvalitet och litteraturhistorisk betydelse. I jämförelse med tidigare
utgivna antologier är det betydligt fler kvinnliga poeter representerade i ”Svensk poesi”. Finlandssvensk poesi har också fått stort utrymme.
Lars-Eric Holm med
			
kvällens
ordförade-klub- Vem skall läsa denna enorma bok? Enligt Bonniers förlag vill man 				
ba,		
ett ganska sprött
nå alla: både poesientusiaster och nybörjare. Magnus Bremmer i Svenska Dagbladet
konstverk.
			
anser att ”Redaktörernas insats är berömvärd, resultatet högst efterlängtat. Detta
		
är den första stora svenska poesiantologin som på allvar vänder sig lika mycket till
			
nybörjaren som litteraturstudenten och forskaren. Den är snygg också. Sätt 		
			
den i handen på varje skolelev”. Bokens tjusiga, eleganta formgivning har gjorts av
Nina Ulmaja. Boken finns i bokhandeln sedan 1 maj 2016. Priset hos bokus.com är
			
239 kronor.
9 juni
Ulriksdal
			
			
			
			
			
		

U

tflykt innan sommaren. Den 9 juni besök på det kungliga slottet Ulriksdal bl a
med Stora Vardagsrummet inrett av Carl Malmsten samt Orangeriet med National
museums samlingar av svensk skulptur från 1700-1900-tal bland exotiska växter.
Därefter om vädret tillåter picknick med medhavd matsäck i slottsparken.Vid 		
otjänligt väder går vi in på mysiga slottscaeet. Kostnad 100 kronor. Max 25 		
personer. /Se vidare nästa sida/

Foto: Lars G. Lindström

									
13 september
Villa Akleja

B

•••••SIDAN 2

esök hos Claes och Sanna Moser på
Villa Akleja i Vaxholm där vi får vi får se deras samling av J. A. G Acke och få höra om
livet i villa Akleja under Acke och Ejas tid i
början av förra seklet. Inbjudningar skickas
ut separat, men gör en anteckning redan
nu! Inbokade besök finns också både i oktober och november. Vi sparar dem till ett
kommande nyhetsbrev.

A

Utställningar i
Edsviks Konsthall
kvarellsalong på Edsviks Konsthall. För tredje
11 juni-28 augusti året i rad presenterar Edsvik Konsthall den populära
Akvarellsalongen i både hall Öst och Väst. Edsvik
konsthall värnar om denna tradition och tar emot
bidrag från dem som ägnar sig åt denna inte helt
lätta konstart.
Att måla akvarell kräver snabb reaktionsförmåga
för att parera de ständiga överraskningar som färgpigmenten presenterar då akvarellen lever sitt eget
liv ända tills den torkat.
Masreliezrumars-Eric Holm var med vid besöket på Masreliez
men
Rummen. Intresset var stort. Därför erbjöds två visningar.
och
Fantastisk 1700-tals våning skapad av Sveriges främste inBonniers
redningsarkitekt under 1700-talet. I denna lägenhet bodde
Konsthall
den vackra Emilie Högqvist, prins Oscars älskarinna. Med
den blivande kungen fick Emelie två söner, Hjalmar och
Max. Sönerna placerades i Hamburg. Emelie flyttade till
Turin där hon dog i cancer 34 år gammal.
En häftig tillfällighet. Söndag den 22 maj nyöppnar Bonniers Konsthall. Interiören i
betong, glas, trä och textil är skapad av Louise Masreliez.
Händer i
29 maj • Hundens dag och Gudstjänst ”Himmelska hundar”
EdsbergsGudtjänst i Edsbergskyrkan med Sångkompaniet o Kerstin Dellert kl 1100-13.00
parken
• Hundens dag: Edsbergsparken med flera programpunkter11.30-13.00
i sommar
2 juni
• Edsbergssalong, Edsbergs slott kl 19.00

L

4 juni
• Examenskonsert, Edsbergs slott kl 15.00
6 juni
• Nationaldagsfirande kl 13.00 Sång, dans, visor, symfoniorkester och
stor barnkör.
     • Motorhistoriska dagen vid MC Collection kl 12.00
10 juni • Edsbergssalong, Edsbergs slott kl 19.00
12 juni • ”Brännhet kärlek och längtans tårar” kl 16.00 i Oxstallet
17 juni • School´s Out festival, kl 13.00
Se också programpunkt. i sommar under Edsbergs Slott/Edsvik ”Kalender”

Edsviks konstvänner önskar alla medlemmar och konsthallsbesökare
en trevlig och kulturrik sommar. Besök gärna Akvarellsalongen och World of
Warter Coulors, 11 juni till 28 augusti.
			
Hälsningar Lars G. Lindström, nyhetsbrevsansvarig

