Medlemsbrev nr 1, 2015
Kära vänner i Leksands Konstsällskap!

6 februari Vinterfest i Mora
Den 6 februari gjorde vi den nu traditionella resan till Vinterfest i Mora. 30 personer
var med och vi inledde med besök på Zornmuseet. Johan Cederlund tog själv emot
oss på sitt härliga sätt och visade den aktuella utställningen ”En målad historia.
Svenskt historiemåleri under 1800-talet”. En del av oss hann in på Mora Kulturhus
och vernissagen av ”Daughters/Döttrar” Lisen Steinbergs fotoutställning, som tidigare
visats på Fotografiska museet i Stockholm. Efter en god måltid på ”Strand” vandrade
vi till den belysta Mora kyrka för Vinterfests invigningskonsert. Det var den sista
under Martin Frösts ledning. Alla våra förväntningar uppfylldes med artister som
Hanna Husáhr, Roland Pöntinen, Marin Fröst själv och Dala Sinfoniettan under
Tobias Ringborgs ledning.
21 mars Årsmöte
Årsmötet 2015 kommer att äga rum i Västanviks bystuga kl 13.00. Anledningen till att
vi valt att vara i Västanvik, är att årets medlemsskrift har titeln ” Signerat Dagmar
Lodén”. Hon var bosatt i Västanvik. Per-Åke Backman har skrivit årets medlemsgåva
och kommer att berätta om henne. Kallelse bifogas.
Konstlotteriet Styrelsen har beslutat om en annan ordning för dragningen i
konstlotteriet Den kommer att innebära, att den som är på plats och vinner, får välja
sin vinst. Den som fått en vinst och inte är närvarande tilldelas vinst från kvarvarande
vinster utifrån turordning.
Servetter i mängd! Vi har kvar ett lager av de fina Anna Ankarcronaservetterna
”Kråkvicker”, Nu har ni som medlemmar verkligen chansen att fynda! Vi säljer
paketen för 10 kr st, men förutsättningen är att ni köper en hel kartong, som
innehåller 18 paket, alltså 180 kr. Är ni intresserade, kontakta Kersti eller Gunilla, så
får vi komma överens om, var ni kan hämta en kartong eller flera. Bra present till
vänner och bekanta!
6 - 7 augusti. ”Från La Traviata till Avestaforsens brus”. Resa till Västmanland
och Uppland beskrivning av besöksmål, program, kostnader och anmälningsblankett
bifogas. OBS! Anmälan senast den 30 april.
Resa i Zorns fotspår till Andalusien 26 september – 4 oktober. Prel program för
resan bifogas. Kostnaden för resan har förändrats till det bättre, 18 500 kr/person i
dubbelrum, i programmet står en högre summa. Det är Bukowskis som beställt resan
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och genomför den i samverkan med Zornmuseet. Museidirektör Johan Cederlund
och Constanza Aguilera Cederlund, spansk historiker med rötter i Andalusien har
planerat resan och är också ciceroner. Bukowskis har ännu inte gått ut med
information om resan, men redan är 10 av 20 platser bokade. Den som är intresserad
och vill anmäla sig gör det direkt till Johan Cederlund (johan.cederlund@zorn.se eller
0706-250818)
Vi önskar som vanligt flera medlemmar – några nya har tillkommit men vi vill
förstås ha ännu fler! Locka med era vänner! Vi vill hålla nere portokostnaderna så
därför är vi glada om alla, som har e-post kan meddela oss den.
Vi gör vad vi kan för att hemsidan skall hållas levande www.leksandskonstsallskap.se
Vi är tacksamma om du senast den 31 maj betalar in din medlemsavgift för 2015.
200 kr för enskild medlem och ytterligare 100 kr för person bosatt på samma adress.
Medlemsavgiften sätts in på PlusGirot 17 61 70-9. Endast den som betalt in
medlemsavgiften 2014/2015 deltar i lotteriet.
Har ni frågor hör av er till
Kersti.jobs.bjorklof@telia.com. eller Gunilla.esbjorn@telia.com
070-66 33 730
070-217 71 21

Leksand den 10 februari 2015
Välkomna till årsmöte!

Kersti Jobs-Björklöf
Ordförande

Gunilla Esbjörn
Sekreterare

Bifogade bilagor:
-

Kallelse till årsmötet
Program och kostnader för sommarens resa, Anmälningsblankett

-

Program resa till Andalusien i Zorns fotspår.

