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Bästa konstvänner,
Efter en ovanligt varm och solig höst kom en ”snösmocka” och vi blev över-
raskade över den stora mängd blötsnö som vräkte ner och knäckte 
buskar och träd. Men nu i adventstider tänder vi ljus och ser fram mot 
sköna helgdagar med nära och kära. Vi i styrelsen önskar er alla 
En God  Jul och 
Ett Gott Nytt Konstår 2023.
Hälsningar 
Ulla-Britt de Marchi 
    

LUNCHPROGRAM
Samarbetet med Sollentuna kommun  
kultur och fritid fortsätter till våren. Vårt 
första bidrag blir torsdag den22 februari, kl 
13.00. Författaren och samlaren Thomas 
Lindblad föreläser om designern Sigvard 
Bernadotte (1907-2002), född prins och 
erkänd formgivare, illustratör och industri-
designer. 
För övriga lunchprogram se program 
Sollentuna.se/edsvik

• Staffan Tolséns ”Drömmaren” till och med den 18 december. Edsviks 
konstvänner har inköpt målningen ”Säl i vik” till konstlotteriet. Missa inte 
att se utställningen, där Staffan visar upp en ny sida som målare.
• Jonathan Ollio Josefssons ”Parallell”, en 
spännande utställning med bland annat 
handtuftade mattor. 
Pågår till och med den 22 januari 2023.

PÅGÅENDE UTSTÄLLNINGAR PÅ STALLBACKEN 

 Staffan Tolsén
 konstnär
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Gjorda studiebesök under hösten
• Väsby Konsthalls akvarellsalong. Vi inhandlade tre akvareller till konstlotteriet. 
Finns inlagda på vår hemsida under årslotteriet 2023. Gå in och titta!
• Millesgårdens utställning ”Glasstress”  av venetianskt glas av i dag. Utställningen 
pågår till och med den 29 januari 2023. Bilder finns på hemsidan under studiebesök.
Rekommenderas för ett besök!

Kommande studiebesök
• Vi besöker den hemliga Kungliga väntsalen på Stockholms Centralstation. Till
detta studiebesök har vi redan fått in 52 anmälningar. Först till kvarn   gäller för detta 
besök. De som anmält sig, men får förhinder ska kontakta ullabrittdm@gmail.com 
eller på telefon 070-4400674 för att ge de som står i kö en chans. 
   Det kan bli aktuellt med en extra visning, men först till hösten på grund av
renovering av väntsalen i vår.

KULTURARVSKORTET
Rekommenderas för museiintresserade. Ger rabatter på entréavgiften upp till 50 pro-
cent på cirka 300 museer runt om i Sverige. Kostar 250 kronor för ett år. Kan bestäl-
las på tfn 044-101 022 eller på www.svensktkulturarv.se

STUDIEBESÖK

Upptäck konsten:
Är en app för konstälskaren som inte kan få nog och vill veta mer om den offentliga 
konsten i Sollentuna och andra kommuner.
   Appen är framtagen av Stockholms läns museum i samarbete med Sollentuna 
kommun. Ladda ner "Upptäck konsten" och följ med på en promenad i konstens 
tecken. Bilden i smalspalten från invigningen på Stallbacken med enhetschef 
Birgit Lindholm, Sollentuna kommun.

ÅRSMÖTE
Årsmöte 2023 har plats i Amorinasalen i Sollentuna centrum tisdagen den 21 mars 
2023, kl 18.00.Välkomna!

Staffan Tolséns ”Säl i vik”,
inköpt av Edsviks konstvänner ,
som kommer att lottas ut i konst-
lotteriet på årsmötet.
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