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Kära medlemmar!
År 2022
Äntligen ett nytt år, och vi ser möjligheter att starta upp konstsällskapets aktiviteter igen. Restriktionerna är släppta, men kloka
av våra erfarenheter från åren som gått, så är vi fortsatt försiktiga och beredda på olika scenarios. I detta mejl finns flera
intressanta inbjudningar, som jag hoppas ni tar del utav, anmäler er till och gläds åt.

Konstutställning av Anders Ståhl torsdag 3 mars kl. 18.00
Exklusiv kostnadsfri visning för Konstsällskapets medlemmar. Anders Ståhl, Leksands friluftsmålare ställer ut ”i tid och otid” på
Leksands Kulturhus, 5 februari till 5 mars. Här visar han upp en mångfald av sina konstverk och berättar själv kring dem.
Visningen sker torsdagen den 3 mars kl. 18.00 på Leksands Kulturhusmuseet. Du anmäler dig som vanligt
på info@leksandskonstsallskap.se skriv gärna ”Anders Ståhl” i ämnesraden.

Årsmöte lördag 12 mars kl. 14.00
Denna gång ses vi på Wallénhallen. Det blir en visning av Wallénhallen, vi ser filmen som Anders Hanser gjort om Gustaf
Theodor Wallén. Christina Munck Eriksson berättar mer om hans liv och gärning. Vi har även dragning i det traditionsenliga
medlemslotteriet.
Anmälan om personligt deltagande på plats mejlas till info@leksandskonstsallskap.se och skriv gärna ”Årsmöte” i ämnesraden i
ditt anmälningsmejl.

Film på Visir lördag 26 mars kl. 15.00
Konst på bio, Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren
Lördag 26 mars, kl. 15.00, Visir Bio Leksand. Historien om samlaren Wilhelm Hansen och den ovärderliga konstskatt han kom att
äga. Entré 150 kr endast Swishbetalning. 1 tim 25 min. Svensk text.

Konstresa till Stockholm lördag 21 maj
En endags konstresa till Waldemarsudde och Liljevalchs med guide och lunch på Prinsens kafé efter utställning om Hugo Alfvén.
Läs all information på vår hemsida http://leksandskonstsallskap.se och anmäl dig senast 1 maj. Max 25 deltagare.

Konstsällskapet arbetar dessutom med en egen utställning på Kulturhuset i september månad. Dessutom pågår ett stort arbete
med arkivering och inventering av både Konstsällskapets, samt Leksands kommuns konst i samverkan med kommunen.
Vi vill nu önska er en fin fortsättning på vintern, och hopp om många besökare på våra evenemang.
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