
Till alla vänner i Leksands Konstsällskap

Sedan förra medlemsbrevet har vi upplevt höstens konstbesök i Stockholm den 18 oktober. 
Deltagarantalet var begränsat till 30 och det blev snabbt fulltecknat.  Nedre Manilla med 
Bonnierska porträttsamlingen kan man bara se efter särskild förfrågan. Den visar våra mest 
kända författare sen förra sekelskiftet. Klassiska målningar, som vi alla kände igen från vår 
skoltid. 

Efter bussfärd genom Stockholm kom vi till Sven Harrys nya museum. Vi fick se hans 
konstsamling i kopian av hans hem, huset som placerats på taket till den guldskimrande 
byggnaden ritad av Gert Wingårdh. De aktuella utställningarna visade foton av Stig T 
Karlsson och lapptäcken av hans dotter Lisa Karlsson. Lisa var också där och visade sina 
mycket fina täcken, som aldrig tidigare ställts ut.

Vi besökte även Åke Axelssons galleri i Sven Harrys hus, där han själv tog emot oss och 
berättade om sin bana som inredare och stolmakare. Han har en särskild relation till Leksand 
eftersom han gjort inredning i Kulturhuset, St Persgården, Gästis, Konstmuseet och i kyrkan. 
Det var Berit Rönnstedt som arrangerat besöket och alla föreföll mycket nöjda.

Tiden rinner i väg och den 15 februari planerar vi som tidigare år en utflykt till Mora med 
anledning av Vinterfests invigningskonsert. Zornmuseet visar verk av Peter Johansson. Mora 
kulturhus har den dagen vernissage med arbeten av glaskonstnären Kjell Janson. Vid 
konserten får vi bl a lyssna till Anne-Sofie von Otter.  Särskild anmälningsblankett bifogas.

Vi vill redan nu berätta att Konstsällskapets årsmöte 2013 kommer att äga rum söndagen den 
17 mars kl 14.00 på Walléngården. Då kommer vi också att ha vårt medlemslotteri. Endast 
den som betalt sin årsavgift får delta i lotteriet! Vi är glada om vi slipper skicka ut 
påminnelser, därför ber vi er kontrollera, att ni betalt avgiften. Särskild kallelse till årsmötet 
skickas i slutet av januari.

Vid årsmötet kommer vi att berätta om Anna Ankarcrona, syster till Gustaf. Hon var liksom 
sin bror, utbildad konstnär. Sommarens utställning arrangeras på Kulturhuset av 
Konstsällskapet. Vernissage den 8 maj samtidigt som Konst runt Siljan börjar. Utställningen 
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pågår sedan hela sommaren till den 28 september. 21 september arrangerar vi ett symposium 
med tema kvinnliga konstnärer från sekelskiftet fram till i dag. 

E-post - vi vill gärna att ni meddelar oss er e-postadress så kan vi göra våra utskick 
via mail. Skicka en mail till vår sekreterare Gunilla Esbjörn, gunilla.esbjorn@telia.com 
eller kersti.jobs.bjorklof@telia.com 

Kersti Jobs- Björklöf    Gunilla Esbjörn

Ordf    Sekreterare

Bilaga: Program och anmälningsblankett till Vinterfestresan till Mora den 15 februari 2013
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