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Kära vänner i Leksands Konstsällskap! 

Sedan vårt senaste medlemsbrev har vår vanliga höstaktivitet ägt rum. Den 27 
september besökte vi sevärdheter i Uppsala. Cecilia Wikström har, innan hon blev 
politiker, arbetat som kaplan i Uppsala domkyrka. Hon tog emot oss och berättade 
om kyrkan och om de utställningar av modern konst som hon varit med att arrangera. 
Uppsala domkyrka var den första kyrka som visade modern konst.  

Efter lunch i Katedralkafét gick vi över till Museum Gustavianum där Olof Rudbeck 
d.ä: s anatomiska teater från 1663, gjorde det starkaste intrycket. Sen avfärd mot 
Bror Hjorts hus där vi fick visning av en kunnig guide. Fyllda av intryck stod det sedan 
var och en fritt att fortsätta till Uppsala slott och konstmuseet för att se 
Grafiktriennalen. Flera har hört av sig och sagt att de upplevde en innehållsrik dag. 

VÅRENS PROGRAM  

6 februari Mora – Vinterfest mm   

13.00 Avfärd med buss från Kulturhusparkeringen. 

- 14.00 – 15.00 Besöker vi Zornmuseet där chefen Johan Cederlund själv visar 
oss vinterns utställning ”En målad historia” om svenskt historiemåleri från 
1800-talet. 

- på vägen till kajen passerar man Mora Kulturhus som har en utställning med 
Lisen Stibeck ”Daughters” en fotosvit som porträtterar flickor och kvinnor 
mellan 16 och 25 år från olika länder, kontinenter och samhällsskikt. 
Utställningen visas för närvarande på Fotografiska museet, Stockholm.  

- 16.00 Middag på Strand för den som önskar 

- 18.00 Vinterfests invigningskonsert med rubriken ”Roots”  i Mora kyrka  

-  20.00 Hemfärd  

10-årsjubilerande Vinterfest invigs med en resa från ursprung till nutid. Bland de 
medverkande kan nämnas: Elin Rombo, Roland Pöntinen, Martin Fröst, Lunds 
studentsångare och Dalasinfoniettan under ledning av Tobias Ringborg. 

Allting har dessvärre ökat i pris sedan föregående år. Kostanden är nu 700 kr för 
buss tor, visning och entré Zornmuseet och konsertbiljetten. 

Vi har 30 biljetter och vill få in bifogad anmälningsblankett senast den onsdagen 
den 7 januari 2015. 
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21 mars Årsmöte i Västanviks bystuga kl 13.00  
Årsmötet äger rum i Dagmar Lodéns hemby Västanvik, där vi också kommer att få se  
några konstverk av hennes hand. 

Efter årsmötet berättar Per-Åke Backman om Dagmar Lodén och presenterar årets 
medlemsgåva ”Signerat Lodén”, som han författat. 

Särskild kallelse kommer att sändas ut i mitten av februari. 

6 – 7 augusti sommarutflykt  
Årets resmål är besök på Galleri Asteley, Uttersberg. På kvällen ser vi ”La Traviata” 
på Opera på Skäret. Dessförinnan har vi installerat oss och ätit middag på Åkerö 
Herrgård.  

Den 7 augusti åker vi till Grönsö slott utanför Enköping och får en visning av slottet 
följd av lunch. På väg hemåt ser vi Härkeberga berömda medeltidskyrka med 
målningar av Albertus Pictor. Ett utförligt program och anmälningsblankett kommer 
senare. 

Mats Persson fd antikvarie på riksantikvarieämbetet och även i Västmanland, blir vår 
guide under resan. 

En resa i Zorns fotspår 

I september kommer det finnas möjlighet att delta i en resa till Spanien. Bukowski har 
engagerat Johan Cederlund och Constanza Aguilera Cederlund som svarar för 
resans upplägg och är reseledare. Under åtta dagar får man uppleva hur Anders och 
Emma Zorn på sin bröllopsresa besökte Andalusien – Granada - Cordoba- Sevilla – 
Cádiz… 

Vi önskar som alltid flera medlemmar. Medlemsantalet har ökat under året. Vi 
hoppas att det vi gör, skall vara så attraktivt att många fler vill komma med. För att 
hålla nere portokostnaderna skickar vi medlemsbrevet via e-post till så många 
medlemmar som möjligt. Om du inte lämnat din e-postadress är vi glada att få den. Vi 
ser att några inte betalat medlemsavgift för 2014, vill du vara med eller önskar du 
avsluta medlemskapet. Vi är tacksamma för besked. 
 
Ytterligare information finns på vår hemsida www.leksandskonstsallskap.se 

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

 

Kersti Jobs-Björklöf  Gunilla Esbjörn 
Ordförande   Sekreterare 
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