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Kära medlemmar!
Detta års april månad bjuder på både vinter och vår. Men visst längtar de flesta av oss
framemot när snön smälter och krokus blommar i rabatterna. Pandemins begränsningar gör
också att vi längtar efter fler möten, upplevelser och resor. I detta medlemsbrev kan ni läsa
mer om konstsällskapets resa till Stockholm i maj och vi hoppas på fler anmälningar.

Konstresa till Stockholm lördag 21 maj
Vi hoppas att ni inte missar vår konstresa till Stockholm. Ni tar er dit på egen hand och
möter upp gruppen, antingen vid spårvagnshållplatsen närmast Centralstationen eller vid
entrén till Waldemarsudde. Vi har där förmånen att få en exklusiv visning av
Waldemarsuddes intendent Karin Sidén. Dessutom ett eget bokat bord för lunch på Prinsens
kafé. På Waldemarsudde får vi bl a se utställningen av Hugo Alfvén där konstsällskapets
egen tavla av David Tägtström finns att beskåda.
Konstdagen fortsätter sedan på Liljevalchs, där vi både får uppleva den gamla och den nya
delen. Möjlighet till besök på Blå Porten därefter.
Priset är 400 kr för medlemmar och det täcker de två visningarna, övriga utgifter betalas på
egen hand.
All information finns också på vår hemsida http://leksandskonstsallskap.se. Anmäl dig
senast 1 maj. Max 25 deltagare.

Årsmöte i Wallénhallen
Vi var en stor skara som samlades i den vackra Wallénhallen i mars för vårt årsmöte. Vi fick
ett intressant föredrag av Mats Svensson om Wallénhallens tillkomst, såg filmen av Anders
Hanser samt fick en extra spännande insikt i konstnären Gustaf Theodor Walléns liv genom
Christina Munck Eriksson. Wllénstiftelsen genom Mats Svensson hade dessutom den stora
generositeten av ge alla deltagare en vacker fotobok om Wallén. Vi tackar och bugar.
Årsmötet sköttes av Bo Pettersson och Margaretha Åslund. Styrelsen är oförändrad förutom
Fredrik Lautmann som avgick och Oz Au-Yeung som erhöll hans plats. Fredrik, som ej var
närvarande, avtackades senare på ett styrelsemöte. Årsmötet avslutades därefter med det
traditionella medlemslotteriet där följande vinster erhölls. Tyvärr var ingen av pristagarna
på plats, så styrelsen ser över en eventuell förändring i utdelningen till kommande årsmöte,
där både närvarande och frånvarande kan vinna.
Årets vinnare i lotteriet, samt deras vinster;
1 Lisbeth Skoglund, ljungpipare, collage, träsnitt av Josefin Wedel
2 Stina Sund Linder, vas, stengods, drejad och skuren av Mats Svensson
3 Britt Marie Andersson, krympburk, skuren och linoljefärgsmålad av Anja Sundberg
4 Mats Persson, Fusion 2018 och Golden Days, akryl av Malin Lidén
5 Ingela Liss, akvarell av Gösta Backlund
6 Barbro Lundvik, trasmatta från Leksands Hemslöjd
7 Marie-Louise Storåkers, collage av Ann-Ki Jones
8 Jan Tengqvist, bok, Alf Munthe - den mjuka arkitekturens mästare
9 Bengt Teilman, bok, Lennart Sand, Öster om solen
10 Bo Ingemarson, bok Lennart Sand Formgiven - från vax till brons

Filmer på bio Visir / Konst
Vi har nu haft två visningar av konstfilmer på bio Visir. Både "Botticellis Florens" och "Från
Delacroix till Gauguin – den danske samlaren Wilhelm Hansen" var relativt välbesökta, och vi
kommer att fortsätta filmvisningarna till hösten. Vi hade dessutom en egen visning av
Anders Ståhls konst i Kulturhuset.

Kommande aktiviteter
Konstsällskapet arbetar med en egen utställning på Kulturhuset i september månad. Vi
hoppas också att vi, i samverkan med Hildasholm, kan ha en konstdag under sommaren.
Dessutom pågår ett stort arbete med arkivering och inventering av både Konstsällskapets
och Leksands kommuns konst i samverkan med kommunen.
Konstsällskapet stöttar dessutom tryckningen av en målarbok för barn om Himlaspelet.
Leksandskonstnären Josefin Wedel har gjort illustrationerna.
Vi vill nu önska er en fin vår och hopp om många besökare på våra evenemang.
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