
  Medlemsbrev nr 1 2020-01-07 
   

1 

 

 

 

 

God fortsättning på det nya året kära vänner i Leksands Konstsällskap! 
 
Nytt år och nya aktiviteter. 

 
2019 års aktiviteter börjar vi som vanligt med en utflykt till Mora 14 februari 

 Kl 13.00 Avresa från kulturhusparkeringen  
 Kl 14.00 Besök på Zornmuseet, utställningen ”Anders Zorn – Verk ur samlingarna” med 

guidning av museidirektör Johan Cederlund  
 Kl 15.00 fri tid, kanske besök på 

o Mora Hemslöjd på Kyrkogatan eller 
o Kulturhuset i Mora som visar utställningen ”Passion” av konstnärerna Brita Holvid 

Fastlund och Karin Sten 
 Från kl 15.30 går det bra att äta förbeställd kvällsmat på Café Zorn. Du kan välja mellan  

o Paj med lax och bladspenat 
o Gulaschsoppa 
o Vegetarisk lasagne med grillade grönsaker och fetaost 
Pris per person 165 kr inkl moms. I priset ingår förutom vald rätt, surdegsbröd, smör, 
sallad, kaffe/te och småkaka 
 

 Kl 17.15 avgår bussen till Sollerö kyrka och invigningskonserten ”Evigt straff” med musik av 
Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, John Dowland, John Dowland, 
Benjamin Britten och Joseph Haydn 

 Ca kl 20.00 väntar bussen på oss för hemfärd 
 
Anmälan om deltagande senast måndagen den 27 januari. Då bör du också ha bestämt 
dig för om du vill äta på Café Zorn och i så fall vad du vill äta. 
Resan kostar 800 kr. I priset ingår bussresa, entré och visning på Zornmuseet och biljetter 
till konserten (380 kr) 

 
Anders Zorn – minnesåret 2020 

Den 22 augusti 2020 är det 100 år sedan Anders Zorn gick ur tiden. Sveriges Radio P4 Dalarna kommer att 
uppmärksamma Zorns liv och konstnärsgärning i tio delar i radioserien ”Anders Zorn - minnesåret 2020”. Första 
programmet i serien sänds den 2 januari. Samtliga program kommer att publiceras på P4 Dalarnas webb 
www.sverigesradio.se/dalarnaUtställningen ”Passion” på Mora kulturhus  

Brita Holvid Fastlunds signum är figurativa målningar i starka färger. Hennes val av motiv är starkt förknippat med 
flytten från Stockholm till Mora 1977, och hon tröttnar aldrig på att måla sin nya hembygd med dess blånande berg 
och röda stugor.  

Morabördiga Karin Sten undersöker i sina akvareller relationen mellan pigmentens och livets resa - där färg 
symboliserar egenskaper och sinnestillstånd. För Karin Sten är akvarellmåleriet en ständig utmaning, att aldrig 
bemästra materialet fullt ut driver henne vidare.  
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Leksands Konstsällskap medverkar också till att tre intressanta konstfilmer visas under första 
halvåret. Det är ett samarbete mellan Folkets Hus och Parker, Visir bio och Leksands 
Konstsällskap. Nedanstående filmer visas på lördagar kl 15.00. Biljettpriset är 150 kr. 

25 januari ”Eremitaget – en av världens största konstsamlingar” 
Eremitaget i St Petersburg blev en mötesplats för många konstnärer. Vi får följa med på en rundtur 
genom magnifika byggnader till en dold värld, för att fördjupa oss i museets historia och upptäcka 
oförglömliga mästerverk. 

29 februari ”Frida Kahlo. Viva La Vida” 
Frida Kahlo. Viva La Vida är en ny dokumentär som belyser två sidor av den världsberömda 
mexikanska konstnärinnan – som revolutionär, feministisk pionjär och som människa, plågad av 
en sargad kropp och ett turbulent kärleksförhållande. 

4 april ”Salvador Dali - jakten efter odödlighet” 
Ett vackert porträtt av mästaren Salvador Dali och hans hustru Gala. I början av filmen möter han 
surrealismen och träffar Gala, som blir otroligt betydelsefull för hans liv och konstnärsbana. Filmen 
är full av unika intervjuer, filmer och stillbilder ur konstnärens liv.  

Lördagen den 21 mars årsmöte i Ullvi bystuga 

Efter årsmötesförhandlingarna är det medlemslotteri och utdelning av medlemsgåvan ”Signerat 
Emmerik Stenberg” som också är temat för Eva Sjöbloms föreläsning. Den kommer att vara öppen 
för allmänheten. Mer detaljer kommer i kallelsen till årsmötet.  

Som medlem betalar du medlemsavgiften till Konstsällskapets bankgiro. Kassören registrerar 
inbetalningarna i en privat dator, namn, adress och i förekommande fall e-postadress. 
Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalning av medlemsavgift. De som inte 
betalar medlemsavgift under ett par år stryks ur registret. Detsamma gäller för medlemmar som 
meddelar att de inte längre vill vara medlemmar. 

Som alltid önskar vi flera medlemmar. Om du trivs med våra arrangemang tipsa gärna vänner 
och bekanta!  Får du medlemsbrevet via post, men har e-postadress är vi tacksamma om du 
meddelar oss! 
 
Medlemsavgiften för 2019 är fortfarande 200 kr för enskild medlem och ytterligare 100 kr för 
person bosatt på samma adress samt reducerad avgift, 100 kr, för ungdom under 20 år.  

OBS! Leksands Sparbank är vår bank numera och bankgirot är 5185-2788.  
Hemsida www.leksandskonstsallskap.se ska uppdateras.  

 

 

Kersti Jobs-Björklöf  Gunilla Esbjörn 
Ordförande   Sekreterare 

kersti.jobs.bjorklof@telia.com  gunilla.esbjorn@telia.com 
070-66 33 730                    070-217 71 21 


