Kära medlemmar!
Sommaren är här och vi hoppas ni njuter både av varma, regniga och ordinära
sommardagar. Kanske finns en stund över till eget skapande, besök på lokala gallerier eller
muséer ni inte besökt på länge.

lördag 6 augusti - Konst & Kuriosadag på Hildasholm
Leksands Konstsällskap och Hildasholm samverkar kring en dag i Konsten och kuriositetens
tecken.
•
•
•
•
•
•

Du kan teckna och måla i trädgården med flera konstnärer
Ställa ut eller vara kund på bakluckeloppisen
Besöka Anders Ståhl för värdering av konst och kinesiskt
Förevisning av förgyllning och byggnadsvårdsmåleri av Johan Monsen
Skulpturutställning i trädgården
Visning av konsten i huset av Christina Munck Eriksson

Allt till en kostnad av 100 kr/person där också den ordinarie trädgårdsentrén på Hildasholm
ingår. Gällande konstvisningen i huset sker bokning via Hildasholms hemsida till ord. pris.

Söndag 7 augusti - Skulpturvandring
Lena Lervik, Thomas Qvarsebo och Ulla Corin Lindroth är tre av årets utställare i Hildasholms
trädgårdar. Denna söndag visar de skulpturutställningen kl. 15:00.
Kostnaden är 100 kr/person och detta är ett samarrangemang med Tällbergs konstförening.
Anmälan sker via mejl till info@leksandskonstsallskap.se och betalas på plats.

Lördag 3 september - vernissage med Svante Rydberg i Kulturhuset
Konstsällskapet har glädjen att bjuda in till Svante Rydbergs spännande utställning i
Kulturhuset. Lördagen den 3 september är det vernissage och därefter pågår utställningen
fram till den 1 oktober. Vi återkommer om tiden

Svante Rydberg
Svante Rydberg, född 1948 i Ludvika, är en svensk målare. Rydberg studerade vid Pernbys
målarskola i Stockholm, samt två terminer på Konstakademin i Rom. Separat har han ställt
ut på bland annat Konstnärshuset i Stockholm, Dalarnas museum, Nyköpings konstmuseum
och Stora Kopparbergs museum i Falun.

Onsdag 28 september - Boksläpp - Gustav Ankarcrona
Under ett flertal år har ett gediget arbete genomförts för att nu kunna presentera den nya
boken om Gustav Ankarcrona.
Boksläppet sker onsdagen den 28 september i Kulturhuset. Tid meddelas senare.

Målarboken om Himlaspelet
Nu är Himlaspelets målarbok äntligen färdig med bilder, utvalda citat, nio
färgläggningsbilder samt nio stavdockor att klippa ut för egen teaterlek. Den ges ut av
Leksands Konstsällskap och Gidlunds förlag och finns till försäljning i september på Leksands
kulturhus, Lundells bokhandel samt på bokhandeln på nätet.

Medlemskap
Vi gläds åt våra medlemmar men vill påminna er som ännu ej betalt medlemsavgiften att
göra så. Vi i styrelsen arbetar för att utveckla sällskapet och tar tacksamt emot förslag på
evenemang som kan intressera våra medlemmar.
Vår medlemsavgift är fortsatt 200 kr, samt 100 kr för medlem i samma hushåll.
Du kan swisha på 123 491 01 47 (skriv i meddelandefältet vad betalningen gäller, t ex
medlem 2022) eller betala på bankgironummer: 5185-2788.

Vi vill nu önska er en fortsatt fin sommar!
Kicki Kobdock Haak
Ordförande Leksands Konstsällskap

Margaretha Åslund
Sekreterare Leksands Konstsällskap

