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Kära vänner i Leksands Konstsällskap! 

Sedan vårt senaste medlemsbrev har vi hunnit med två aktiviteter. Den 24 september 

gjorde vi en utflykt till Trafikverket i Borlänge och såg utställningen ”Textil i rullning” 

med Helena Hernmarck och hennes elever. Därtill en intressant presentation av 

utställningen om Alice Lunds textilverkstad och dess historia. Helena höll en lysande 

föreläsning och efteråt fick vi vara med om en visning av hennes senaste vävnad 

”Spirit bear” i Alice Lunds nya lokaler. Redan i bussen fick vi en presentation av 

textilverkstaden av deras nya verksamhetsledare Frida Lindberg. 

Höstens aktivitet i Stockholm var en visning av Bukowskis och Fotografiska museet. 

Även den här gången kom ca 40 av våra medlemmar. Avsikten var att visa något 

med gamla anor, som auktionshuset Bukowskis och det nya Fotografiska museet.  Vi 

fick bra visningar och deltagarna föreföll mycket nöjda med arrangemanget. 

VÅRENS PROGRAM 

17 februari resa till ”Vinterfest” i Mora 

– 13.00 Avfärd med buss från Kulturhusparkeringen Resan går över Västanvik. 
– 14.0 0 – 15.00 Visning av utställningen Peter Dahl på Zornmuseet 
– Måltid efter eget önskemål Förra året åt vi på Strand. Vi har ännu inte fått  
    menyförslag men ni kan göra en förhandsanmälan på anmälningsblanketten. 

– 18.30 Vinterfests invigningskonsert i Mora kyrka (ca 2 timmar) 

– 20.30 Hemfärd  

Utställningen om Peter Dahl invigdes den 3 december och den har fått utmärkta 

recensioner. Den betecknas som årets konsthändelse i Dalarna, så vi har något att 

se fram emot liksom kvällens konsert. 

Årets tema för Vinterfesten är ”Inflame” – I lågor. Konserten i Mora kyrka har rubriken 

”Euphoria & Madness” Inflame – att brinnande vara besatt av något intill gränsen för 

galenskap och vansinne … så står det inledningsvis i programmet för kvällen. Vi får 

lyssna till R Schumann, Ouvertyr ur Manfred Op 115, G Donizetti, Lucias 

vansinnesscen ur Lucia de Lammermoor och R Martinsson Consert Fantastique 

skriven för Martin Fröst. 
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Medverkande är Kerstin Avemo, Liza Ferschman, Martin Fröst, Dalasinfoniettan, 

Bjarte Engset. Camilla Lundberg invigningstalar. 

Kostnad: Buss t o r 200 kr, Visning och entré Zornmuseet 85 kr, Konsertbiljett 300 kr  

Summa: 585 kr 

Vi har liksom förra året 40 biljetter. Några har redan nu gjort en förhandsanmälan. Vi 

vill dock ha en bekräftelse från alla – även från er som tidigare sagt, att ni vill vara 

med. Anmälningsblankett bifogas detta brev och avgiften, 585 kr, sätts in på 

Leksands Konstsällskap pg 17 61 70 – 9. 

17 mars – 14 april utställning med Galleri SE 

Vårutställningen arrangerar vi i samarbete med Kulturhuset och Galleri SE i Falun. 

Galleriet består av nio aktiva medlemmar, däribland vår egen Josefin Wedel, som 

kämpar ideellt med utställningsverksamheten. ”Det gör dom bra” stod det i DD 

häromdagen. Bland konstnärerna som kommer att ställa ut i Leksand finns Eva 

Sandström, Gunilla Lundstedt, Kerstin Bergman, Josefin Wedel, Anne Carlquist, 

Pernilla Wesström, John Rasimus och Anna Westin. 

17 mars Årsmöte  

Årsmötet 2012 kommer att äga rum på Kulturhuset den 17 mars kl 11.00 Före 

årsmötet, som beräknas till kl 12.00 kommer utställningen Galleri SE att invigas i 

närvaro av några av konstnärerna. Särskild kallelse kommer att sändas ut i januari. 

Hemsidan har adress  www.leksandskonstsallskap.se . Vi försöker så gott vi kan att 

få in färska uppgifter. 

E-post  

Vi vill gärna att ni meddelar oss er e-postadress så kan vi göra våra utskick via mail 

och tjäna in på porton. Skicka adressen till vår sekreterare Gunilla Esbjörn, 

gunilla.esbjorn@telia.com    

 

 

En God Jul och Ett Gott Nytt år tillönskas er alla! 

Leksand den 18 december 2011 

 

Kersti Jobs-Björklöf 

Ordförande 

http://www.leksandskonstsallskap.se/
mailto:gunilla.esbjorn@telia.com

