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Kära vänner i Leksands Konstsällskap! 

Vinterfest 2013 blev en lika trevlig utfärd som vanligt! 35 medlemmar i Konstsällskapet 

deltog i färden till Mora. Inledningsvis fick vi se Peter Johanssons utställning ”Johansson vs 

Zorn” och på kvällen lyssnade vi till Vinterfests inledningskonsert med pianisten Leif Ove 

Andsnes och Anne Sofie von Otter tillsammans men Dala symfoniettan. Det blev en fin start 

på vårt verksamhetsår.  

Årsmöte äger rum söndagen den 17 mars 2012  kl 14.00  på Walléngården Åkerö.  

Efter förhandlingarna kommer vi att ha vårt medlemslotteri. Endast den som betalt sin 

årsavgift för 2012 deltar i lotteriet! Vi har noterat att några av våra trognaste medlemmar har 

missat att betala medlemsavgift för 2012. Särskild kallelse till årsmötet bifogas detta 

medlemsbrev.  

Sommarens utställning på kulturhuset har titeln ”Anna Ankarcrona En konstnärs liv 1886 – 

1935”. Vi årsmötet berättar vi mera om denna helt okända konstnär. 

Tavlor av Björn Julin sitter på mångas väggar i leksandsbygden och i Dalarna. Men vem var 

han? För att vi skall få kunskap om en av våra omtyckta konstnärer så har Bertil Söderstam 

gjort en skrift om honom. Den kommer att bli en gåva till alla Konstsällskapets medlemmar 

och den kommer även att försäljas på Kulturhuset. 

Program 2013 

Anna Ankarcrona En konstnärs liv1886 - 1935 

8 maj kl 14.00 

Vernissage på Leksands Kulturhus.  

En utställning med verk av Anna Ankarcrona, syster till Gustaf. Hon var utbildad konstnär 

men är helt bortglömd. Efter att ha sett hennes arbeten kommer ni att minnas henne! 

Utställningen pågår till den 28 september.  

21 september  

Symposium med tema kvinnliga konstnärer från sekelskiftet fram till i dag. Medverkar gör 

Eva-Lena Bengtsson, Beate Sydhoff, Birgitta Åhlund och Margareta Ridderstedt. Notera 

dagen i era kalendrar! 
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Vandring i konstnärsbyn Västanvik  
Byvandringen i Åkerö var mycket uppskattad. Nu satsar vi på att lära känna en ”ny” by. 

Denna gång blir vi guidade runt i Västanvik, en dag i juli. Datum meddelas i nästa brev. 

Resa till Östergötland 

Den 22 – 23 augusti planerar vi en resa till Östergötland under Katarina och Ralph Edenheims 

ledning. Vi kommer att bo på Medevi brunn och bl a besöka Godegårds fina porslinsmuseum, 

Heidenstams Övralid, Vadstena med den gamla teatern och sist men inte minst Ellen Keys 

Strand vid Omberg. Ytterligare information och anmälningsblankett kommer med nästa 

medlemsbrev. 

Nu är vår hemsida uppdaterad. Adress www.leksandskonstsallskap.se 

 

Väl mött vid årsmötet den 17 mars! 

 

 

Kersti Jobs- Björklöf    Gunilla Esbjörn 

Ordf    Sekreterare 

 

Bilaga: Kallelse till årsmöte.  

 

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

Skriv till vår sekreterare Gunilla Esbjörn, gunilla.esbjorn@telia.com  

 

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

