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Kära medlemmar
Nu när häggen blommat ut och syrenerna blommar praktfullt och vårvärmen kommit till 
oss så hoppas vi på en härlig sommar. Uttrycket mellan hägg och syrén härstammar från 
skomakaren som satte upp en skylt: ”Stäng för semester mellan hägg och syrén”. Och vem 
har inte drömt om att ha ett arbete som tillåter att man hänger en skylt på dörren där 
det står ”är och fiskar” eller ”stängt vid solsken” när världen är som vackrast och äventyret 
lockar?
  De flesta av oss har fått sina båda vaccindoser och restriktionerna lättar och vi får ses i 
större sällskap med utflykter och konstbesök nu i sommar. Det har vi väntat på länge.

Bästa hälsningar
Ulla-Britt de Marchi

Ordförandebrev till våra medlemmar 

Tre utställningar planeras i sommar med namnet Edsviks konstsommar.
1. Edsviks Fotosommar 2021, 19-20 juni 2021.
2. Edsviks Konst och hantverkssommar 2021, 17-18 juli.
3. Edsviks fotosommar 2021, 7-8 augusti.
    Sollentunaungdomar är alltid välkomna att anmäla sig personligen eller i grupp till 
samtliga sommarutställningar utomhus, meddelar Ilkka Timmonen. Polistillstånd för 
utställningana kommer att sökas.
 
Lördag den 28 augusti arrangeras ”Midnight Run” med start och mål på Stallbacken.
Två starttillfällen: • Kl 13.00 • Midnatt kl 24.00.
  Darkroom föreslår att det samtidigt arrangeras Edsviks fotomaraton för ungdomar. 
Deltagarna fotograferar under 24 timmar (väljer själv vilka timmar) och bilderna 
redovisas i en utställning. 

DARKROOM och MIDNIGHT 

ÅRSMÖTE:
Vi planerar för ett årsmöte i september och då har vi dessutom två konstlotterier 
att glädja oss åt. Titta på hemsidan och ta del av alla fina konstverk - och flera är på 
gång. Vi återkommer med inbjudan så snart dagen är spikad.

STUDIEBESÖK
Som vi längtat! Nu har vi bokat en trädgårdsvandring i Bergianska 
Trädgården  onsdag den 18 augusti kl 12. Inbjudan skickas ut inom kort. Sedan 
kommer besök hos Designern Åke Axelsson i Vaxholm samt en promenad på 
Drottningholmsmalmen med Stina Odlinder-Haubo som kunnig ciceron.

TIPS på konstutställningar
• Zornutställningen på Nationalmuseum •Vårsalongen på Liljewalhs 
• Stig Lindberg på Millesgården. 

Årets Vårsalong (21 maj-22 aug.)
visar 323 verk i 12 salar med 158 konstnärer. Mycket är coronainspirerat. Vi 
påminns om munskydd, tvåmetersregeln och hanTegnell. Medelåldern bland 
utställarna är 49 år och åldersspannet 72 år. Alla verk är till salu. Juryn har bestått 
av konsthallschefen Mårten Castenfors, konstnären och fotografen Jens Assur och 
konstnären Petra Hultman.

Foton från vårsalongen på sidan 2.Zorn himself
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Leia Lagren: Munskydd (ovan)
Liljewalchs i dubbel bemärkelse (överst t höger).
Liselott Toresdotter Lindberg: Apor med munskydd Foto från utställningen Lars G. Lindström

VÅRSALONGEN 
LILJEWALCHS

BERWALDHALLEN 
Ljusning i sikte – vi släpper biljetter till årets Östersjöfestival!
Efter ett drygt år av pandemi, tomma konsertsalar, digitala konserter (som ju i och 
för sig är fantastiska!), hemmakontor och restriktioner av alla de slag kan jag nu med-
dela att vi ser en ljusning i höst och hoppas välkomna publiken till Berwaldhallen igen. 
Det är nästan så att vi vrålar hurra unisont här i Berwaldhallen, för som vi har längtat 
efter er!

UTBLICK FRÅN OXSTALLET
Edsvikens Piazza&Gelateria serverar enklare maträtter 
glass samt kaffe med bröd. Njut av utsikten över Edsvi-
ken från uteplatsen.

Foto: Lars G
. Lindström


