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KONSTAFTON 2017
 
Konstafton arrangeras i år för tionde gången. 
Det började som ett försök att bredda och 
utveckla projektet ÖPPNA ATELJEER, som 
Konstnärsföreningen LIDAN, under många 
år på 90 och 2000 talets början, arrangerat. 
Våren var fylld av aktiviteter och publika 
events, konkurrensen om publiken var stor, 
men hur skulle det fungera på hösten? Kunde 
ett konstprojekt i höstmörkret bli en publik 
succé?  Nu får vi väl säga att det blev det. 

Arrangemanget har utvecklats och växt. I år är det fler 
utställare än någonsin, målare, skulptörer, fotografer och 
formgivare av alla slag, proffs och amatörer. Konstafton är 
en gemensam angelägenhet. Utan det stora engagemanget 
från alla inblandade hade det inte blivit något alls. Inte hel-
ler utan det stöd som Lidköpings kommun, Sparbanksstif-
telsen, Västra Götalandsregionen, NLT och NBV gett. 

Programmet är i år välfyllt som vanligt. Det är extra roligt 
att kunna bjuda på ett särskilt program för unga, BAR-
NENS KONSTAFTON. Ett kreativt samarbete mellan Lidkö-
pings kommun, Bibliotek, konst & kultur och Folkets hus. 
Aktiviteter på Stenportsgatan och inomhus i de olika loka-
lerna. På bibliotekets scen blir det dessutom, ART TALKS. 
Ett maraton med sju olika 30 minuter långa föredrag med 
konstnärer och konstvetare från hela länet. En spännande 
och positiv nyhet var att den nybildade Eldhska stiftelsen 
i år, på Konstafton, valt att dela ut kulturpriset. Årligen 
kommer minst ett och högst fyra priser till skönlitterära 
författare, bildkonstnärer, konsthantverkare eller kultur-
historiker med anknytning till Lidköping att presenteras. 
Tillkännagivandet blir på Fajansen kl. 13. Invigningen blir i 
år i den gemensamma utställningen högst upp på plan 4 i 
Sockerbruket.

Lidköpings konstliv intar en särställning bland små 
kommuner i Västsverige. En tradition med rötter i Rör-
strand porslinsfabrik behov av formgivare har borgat för 
att nya högskoleutbildade konstnärer och designers har 
verkat i staden sedan 1940-talet. En aktiv konstförening, 
ett innovativt museum, en konsthall och en bra kommu-
nal konstinköpspolicy har också bidragit. Under 80 och 
90-talet arbetade ABF med en aktiv konstskoleverksamhet 
i Pomonahuset, idag är det NBV som driver på med kurser, 
grafisk verkstad och modellteckning för konstintresse-
rade. Lärare har alltid varit yrkesverksamma konstnärer, 
många med studier på Valand och Konsthögskolan bakom 
sig. Konstnärsföreningen LIDAN, unik i sitt slag, bildades 
i början av 90-talet har genom åren drivit ett stort antal 
konstprojekt, arrangerat utställningar på gallerier och i 
stadens utemiljöer.

Fortfarande aktiva bjuder vi nu in till årets jubilerande 
KONSTAFTON.

Välkomna!
Göran Elisson/ projektledare
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KULTURBRUKET 
- UNG ARENA
Sockerbruket, Sockerbruksga-
tan 1

Ett flertal unga konstnärer 
med olika konstinriktningar  
ställer ut sin konst.

KONSTNÄRSFÖRENINGEN LIDAN  
Sockertoppen, Sockerbruket 

Föreningen består av 25 konstnärer alla bosatta och 
verksamma i Lidköpings kommun. Under konstafton 
visar vi våra arbeten i SOCKERTOPPEN på Sockerbruket 
men också i öppna ateljéer och separatutställningar. 

HITTA RÄTT UNDER KONSTAFTON
Samlingsutställning med alla utställare och de platser där 
de finns. Välj vilka du vill besöka under dagen.  

Foajén utanför Sockertoppen plan 5 i Sockerbruket
Karta sidan 10-11. 

ATELJÈN
Rudenschöldsgatan 11

Hans Andersson, måleri

BUTIKEN PÅ LANDET  
Apelås gård, Göslunda 

Anna Afzelius-Alm, olja & akvarell.  
Kom och njut av färgsprakande måleri i olja och akvarell! 
Kanske Anna kan förgylla just din vardag med en inspi-
rerande klick färg? Den trivsamma utställningsmiljön 
bjuder också på en klädupplevelse utöver det vanliga.
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LERA MED MERA
Fabriksgatan 4,  
Rörstrand Center
 
Måns Jäleviks målningar speg-
lar sömnlösa nätter och dag-
drömmar. Konstnären kommer 
att vara på plats under dagen.

LADUGÅRDEN
Skaragatan 114 

Andreas Johansson, foto
Peter Ivarsson, foto 

Vi visar bilder med varierande motiv från resor, naturen 
och Lidköping. Varmt välkomna!

KVARTERSGÅRDEN GRÄSHOPPAN 
Annagatan 51, Margretelund i Lidköping. Skyltar visar 
vägen från Margretelundsgatan och parkeringen på 
Annagata. 
 
Ulla Holmstrand visar oljemålningar och oljepastell.
Marita Ackeby visar grafik, kanske något målat och  
objekt i olika material.

NYA ATELJÉN
vid Blå Porten
 
Vi är fyra keramiker som har 
samutställning.
Sofia Gefyr, Katarina Kau-
dern, Alice Kihlbom samt 
Kerstin Hovemyr.

LIDKÖPINGS FOLKDANSGILLE 
Sockerbruksgatan 1, plan 4

" Från sådd till dunka dunka ”
Föreningen startade som ett traditionellt folkdanslag, 
men genom åren har repertoaren breddats. Vi fortsätter 
att utveckla den folkliga dansen. På konstafton spinner 
vi vidare på nya inslag. En handling med temat sådd, 
skörd och vävning. Däremellan sker festliga happenings. 
Musiken består av våra spelmän och Lidköpings spel-
manslag.

Kl. 17.00, 18.00 och  19.00 - Sockerbruket plan 4

GARAGET
på baksidan av Folkets hus.

Carl Larsson - Blandkonst
Musik - Garagetechno

OMKULL
Limtorget 13

Föreningens medlemmar  
kommer att visa konst och  
konsthantverk i olika tekniker. 
 
Tema: Byggnader

NBV 
Rörstrand center, Fabriksgatan 4

Deltagarna från NBV:s gra-
fik- och målarkurser visar sina 
arbeten.  
Kom och se hur den stora ateljén 
för en dag förvandlas till en 
konstsalong där ca 40 kurs-
deltagare fyller väggarna med 
en explosion av färg, form och 
uttryck!
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LIDKÖPINGS  
KONSTFÖRENING
Rörstrand Center, Fajansen  

VEM FÅR DET FÖRSTA KULTURPRISET?
Den ny Eldhska stiftelsen delar för första gången ut det 
Eldhska kulturpriset. Stiftelsen ska årligen dela ut minst 
ett och högst fyra priser till skönlitterära författare, 
bildkonstnärer, konsthantverkare eller kulturhistoriker 
med anknytning till Lidköping. 

Årets prissumma uppgår till 100 000 kronor och på 
konstafton kl 13.00 i Fajansen på Rörstrand Center får vi 
veta vem eller vilka som får det första Eldhska kulturpriset.

KLOTTER ELLER KONST?  
Graffitivandring i Rörstrandsområdet.
Guidad rundvandring. Kl 15.00, 18.00 och 21.00.  
Samling stora trappan vid f.d Jysk.  
Graffitivandringen tar cirka 30 min.

ATELJÉ  
LENA LINDAHL
Brynåsavägen 4 

Välkommen till min ateljé i 
Stenhammar. Här finns lite av 
varje att titta på, barntavlor, 
porslin och bestick som passar 
utmärkt till dop och namn-
givning. Det finns också kort i 
mängder, brickor, glöggmuggar 
och annat smått och gott.

SOCKERFABRIKEN 
MAT&DRYCK 
Sockerbruksgatan 1

Daniel Strandroth ställer ut 
svartvita fotografier.

RÅDHUSET
Nya Stadens Torg

Sjölundagruppen visar målningar 
i olja, akryl, akvarell m.m. samt 
keramik.
På två våningar visar vi mål-
ningar i olja, akryl, akvarell, 
keramik mm. Välkommen till en 
annorlunda utställningslokal.

Maud Jansson, Tommy Jansson, Marie Berglund, 
Karolin Werjefelt, Inger Dorbeus, Ann Wiklund
Margareta Rang, Bengt Jakobsson

GÅRDSGALLERIET
Kvarteret Törnrosen 
Erland Kafles v.21

Angelica Lindström, foto 
Lasse Lindström, foto 
Ellen Lindström, skulpturer 

Varmt välkomna till det lilla 
gårdsgalleriet på Erland Kafles väg 21 i kvarteret Törn-
rosen, där fotografier och skulpturer blandas i finstämt 
färgsprakande funderingar över det sköna i vår närhet!

RÖRSTRAND  
MUSEUM
Rörstrand center, Fabriksgatan 4

ART DECO - porslin från det 
glada 20-talet

 
Välkommen att fira Konstafton med oss!  
Skingra höstmörkret med ett besök i vår nya utställning 
och njut av vackra och eleganta ting från 20-talets Rör-
strand och ALP. Afternoon tea.  
Rörstrand Museum café Kl. 17 – 24.  
Buffé med teer, scones, ostar, marmelader m.m. 99:-

YOGACENTRUM 
Sockerbruket. Plan 4 
Sockerbruksgatan 1

Barbro Tengeland, Akrylmåleri
Inger Markström, Akrylmåleri
Martina Kärrberg, textil,  
design och måleri
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HANTVERKSGÅRDEN
Limtorget - Martins Hus

Maj-Britt Rosén, akvarell 
Maj-Britt Rosén ställer ut akva-
rellmålningar med inspiration 
från naturen. 
Jag målar gärna sjö-, och havsmo-
tiv samt blommor och fåglar mm. 
Jag målar även akvarellkort som 
jag säljer och har försäljning av 
ekologiska raw foodpraliner/
bollar. 

LIDKÖPINGS KONSTHALL
Stenportsgatan

De la Art 17 
Elever från estetiska programmet på De la Gardiegym-
nasiet visar elevarbeten på temat LIKA – OLIKA  

BARNENS KONSTAFTON
Särskilt program längst bak i foldern

KLEI STUDIODESIGN
Apelåsvägen 12, Stenhammar 

Mia Schnitzler, Keramikateljé.
Produktion och försäljning av 
keramik, både bruksgods och 
konst.
Välkommen att titta in i min 
verkstad, se min produktion och 
handla närproducerad keramik.

ATELJÉ  
JAKOBSTORP
Jakobstorp, Örslösarondellen

Ingan Linde
Välkommen till min ateljé vid 
Toftabäcken där jag tänder upp 
i höstmörkret. Jag arbetar med 
oljefärg på duk i stora och små 
format. Målningarna tillkommer under en dialog med 
duken och avsikten är att finna balans i färg, form och 
rytm. Kom och upplev och bli berörd.

KONSTKLUBBEN  
REGINA  
Stadshuset, Skaragatan 8

Lovisa Ivenholt- Bergqvist - Farwell Innocence
Performance kl. 20.00 Lovisa Ivenholt och Sara Törn. 
Dansimpro. Stycket (#) 531 00 akt I Dauwhnn, (Dans 
och ljusspel)

Lovisa Ivenholt- Bergqvist är född i Lidköping. Pernby 
målarskola 2001-2003. Kungliga konsthögskolan 2003-
2008. Bodde i Berlin fram till 2013. Driver LAC sen 2003 
konstutställningar på gården Lugnet vid Läckö Slott. 
Verksam Stockholm och Lidköping. Visar nu på Argo 
Stockholm (se argo.se) måleriutställningen "Deep in my 
heart". ”För mig är måleriet ett oupphörligt sökande i 
färgen. Man tillhör väl en skara nördar som är intres-
serade av denna nisch, av en process i seendet. Det är 
en värld av intimitet och närvaro, och när färgen sitter 
finns både energi och lugn.”

VÄXTHUSET 
Ekebladsvägen 16, Dalängen

Kristin Forsblad - BÄRBART
Utställning och försäljning av smycken.

Vi bjuder på glögg och säljer lotter.
Välkomna!

GALLERI PORTEN
Vinbergsgatan 2

Elin Ljung Milton, foto
May Britt Östman Ljung, grafik
Lars Nordström, grafik
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PROGRAM

12.00 INVIGNING i den gemensamma utställningen i 
Sockerbruket/ Sockertoppen

12-18 ÖPPET HUS på Formakademin 
13.00 Vem får det första kulturpriset?  

Fajansen på Rörstrand. Lidköpings konstfören-
ing. Den ny Eldhska stiftelsen delar för första 
gången ut det Eldhska kulturpriset. Stiftelsen 
ska årligen dela ut minst ett och högst fyra pri-
ser till skönlitterära författare, bildkonstnärer, 
konsthantverkare eller kulturhistoriker med an-
knytning till Lidköping. Årets prissumma uppgår 
till 100 000 kronor.

15.00 Klotter eller konst? Graffitivandring i Rör-
strandsområdet.
Guidad rundvandring. Kl 15.00, 18.00 och 21.00. 
Samling stora trappan vid f.d Jysk. Graffitivand-
ringen tar cirka 30 min. 

15.30 ART TALK - Bo Borg
Stadsbiblioteket/ lilla scenen. 
Han berättar i år om några av sina 
favoritkonstnärer i Skaraborg. En 
var femte minut i en halvtimme. 

 
Bo Borg är konst - och litteraturvetare. Verksam som 
kulturjournalist, kritiker och konstboksförfattare. 
Skriver konstrecentioner bl.a. i Nya Lidköpingstid-
ningen.

16.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan
17.00 LIDKÖPINGS FOLKDANSGILLE

Sockerbruket plan 4
”Från sådd till dunka dunka". En handling 
med temat sådd, skörd och vävning. Däremellan 
sker festliga happenings. Musiken består av våra 
spelmän och Lidköpings spelmanslag.

17.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan 
17.30 ART TALK  

- Tomas Asplund Gustavsson 
Stadsbiblioteket/ lilla scenen. 
Tomas Asplund Gustafsson. In-
tendent på Skövde Konsthall och 

Skövde Konstmuseum
Från Pompeji till rondellhundar -om Graffi-
tins och Gatukonstens historia och utveckling.

18.00 KLOTTER ELLER KONST?  
Graffitivandring i Rörstrandsområdet.
Guidad rundvandring. Kl 15.00, 18.00 och 21.00. 
Samling stora trappan vid f.d Jysk. Graffitivand-
ringen tar cirka 30 min.

18.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan 
18.00 LIDKÖPINGS FOLKDANSGILLE

Sockerbruket plan 4
”Från sådd till dunka dunka". En handling 
med temat sådd, skörd och vävning. Däremellan 
sker festliga happenings. Musiken består av våra 
spelmän och Lidköpings spelmanslag.

18.30 ART TALK - Björn Therkelson
Stadsbiblioteket/ lilla scenen. 
Konst - en upplevelse eller ett 
verktyg?

Att stå inför ett konstverk och drabbas av en 
underlig och fantastisk upphetsning, ett rus, en 
inspiration, som kanske därför att den saknar 
syfte bara kan riktas mot själva ens eget levande, 
är en alltför ovanlig upplevelse. Men vad händer 
om man placerar ut offentlig konst som har ett 
klart syfte som att betraktaren t.ex. ska må bra, 
eller stärkas i sin tro på demokratin?
 
Björn Therkelson tog en gång till sig en pedagogisk 
hållning från Nyckelviksskolan i Lidingö, arbetade 
sedan med indiska träsnidare i Madras i två år. 
Han har tillbringat två år på journalisthögskolan i 
Göteborg, varvat med tillfällighetsjobb i Göteborgs 
hamn och på dess färjor till utlandet. Sedan utbildade 
han sig till skulptör vid Hovedskous Målarskola 
(Göteborgs Konstskola) och har sedan dess arbetat 
som pedagog, konstnär och skribent. Han har 
två vuxna barn och bor i en liten stuga utanför 
Falköping.

19.00 LIDKÖPINGS FOLKDANSGILLE 
Sockerbruket plan 4
”Från sådd till dunka dunka ". En handling 
med temat sådd, skörd och vävning. Däremel-
lan sker festliga happenings. Musiken består 
av våra spelmän och Lidköpings spelmanslag.

19.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan
19.30 ART TALK - Kerstin Hallin

Stadsbiblioteket/ lilla scenen. 
Lindahlska konstsamlingen på 
Vänermuseet. 
 

Tidigare antikvarie på Vänermuseet i  Lidköping. 
20.00 PERFORMANCE  Stadshuset, Skaragatan 8

Lovisa Ivenholt-Bergqvist - Farwell Inno-
cence
Lovisa Ivenholt och Sara Törn. Dansimpro. 
Stycket (#) 531 00 akt I
Dauwhnn, (Dans och ljusspel)

20.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan
20.30 ART TALK - Börje Eriksson

Stadsbiblioteket/ lilla scenen. 
Föredraget ger bakgrunden till 
konstutställningen ”Fuck off 
or fit in” Lidköpings konsthall 20 
januari - 4 mars 2018.  

”En utställning om farliga samtal” är under-
rubriken och med hjälp av konstens språk vill vi 
undersöka vad som sker med moralen när våra 
sociala mänskliga behov och ekonomins krav 
på allt större effektivitet gör en frontalkrock! 
Kan konsten formulera den slags frågor som 
andra undviker? Kan samhällsdebatten påver-
kas av en konstutställning? 

Börje Eriksson är konstnär, författare och ordfö-
rande i Konstnärsföreningen Lidan.
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21.00 Klotter eller konst? Graffitivandring i 
Rörstrandsområdet.
Guidad rundvandring. Samling stora trappan vid 
f.d Jysk. Graffitivandringen tar cirka 30 min. 

21.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan
21.30 ART TALK. Kalle Borg.  

Stadsbiblioteket/ lilla scenen. 
Konstfotografi och konst-
närsporträtt. Konstnärer jag 
porträtterat på film, fotade konst-

närsporträtt och några bilder till. Den ryske 
poeten Vladimir Zolin, Andreas Eriksson, Nisse 
Holmström, Eva Ullberg och Martin Hansson.

Fotograf, filmare och bildlärare.  
22.30 ART TALK. Göran Elisson.  

Stadsbiblioteket/ lilla scenen. 
Agnes de Frumerie, kvinnlig 
konstnär från Skövde i sekelskif-
tets Paris. Resor och resor efter 

forskningar i hennes fotspår. 

Göran Elisson är konstnär, bildlärare och utställ-
ningsformgivare på Västergötlands museum. 
Initiativtagare till Konstafton i Lidköping.

23.30 avrundar vi konstaftonen med egenskriven 
musik av Fall of Autumn på stora scenen/ 
Folkets Hus. Medverkande: Alfred Sjölander 
(sång och gitarr), Albin Janzon (trummor), 
Martin Jonsson (bas)

Kerstin Hallin 
visar måleri

Tony Abrahamsson 
visar några nya stenskulpturer från årets Indienresa.

www.vigrum.com

BUTIKEN ÄR FULLADDAD MED 
SVENSKT KONSTHANTVERK I ALLA MATERIAL.

RESTAURANGEN SERVERAR MAT OCH FIKA HELA DAGEN OCH KVÄLLEN. 
KONSTAFTONSBUFFÉ MED MYCKET GRÖNT, KÖTT OCH FISK 12-20.

MAT, KAFFE, ÖL OCH VIN.

DANIEL STRANDROTH 
STÄLLER UT SVARTVITA FOTOGRAFIER

0510 - 651 90    info@sockerfabriken.se
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GALLERI GRAPHICA 
Grevhusgatan 4

Africa Coll, måleri
Lena Ranehag, måleri.  
(Känd från TV: En natt på slottet)
Anna-Lisa Persson Fransson, 
måleri

VIGRUM  
KONST FORM
Hovby Vigrum 3

Eva Wilms ställer ut måleri.
Eva är konstnär från Göteborg. 
Hon är också dekormålare som 
har utfört många uppdrag i 
Göteborg. I kyrkor, entréer, teatrar, bland andra 
Göteborgs domkyrka, Tomas von Brömsens teater-
uppsättning på Lisebergsteatern mm.  

Tony Abrahamsson visar 
stenskulptur från en arbetsperi-
od i Mamallapuram Tamil Nadu 
Indien.

I butiken hittar ni saker från 
professionella konsthantverka-
re från hela Sverige. Öppet till 
julveckan.

ATELJE  
MÅLARGATAN 
Målargatan 6 

Marianne Björn
Akryl, olja och blandteknik. 
Djur, människor och naturmotiv. 
Färg och form är viktigast för 
mitt måleri. Skapar jag en bra 
känsla så är det bonus!

NICOLAI KYRKAN
Norra kyrkogatan 7

I S:t Nicolai kyrka är det  
Marie-Louise B-Gustafsson  
som ställer ut tavlor under rub-
riken ”Mångfald” och några av 
kyrkans sångskatter visas .  
Varje hel timme mellan 16.00 
och 21.00 framförs levande musik.

EFS- KYRKAN
Östergatan 20

Linda och Veronica Berling
Spikengummor, akvareller i 
svartvitt. Vi kommer att berätta 
anekdoter under aftonen samt 
bjuda på kaffe/te med kaka.
Ann-Marie Nykvist akvareller 
och vykort i färg. 

ESPLANADTEATERN
Sockerbruket 1

Torsten Kärrbrink, trähantverk  
Malin Kjellqvist, måleri

GALLERI LIDAN  
Vinbergsgatan 2, Nya stadens torg

Hjördis Blomberg - måleri och keramik

KLOCKAREGÅRDENS  
KERAMIKVERKSTAD 
Gösslunda Klockaregården 2

Nisse Holmström

I verkstan visar jag vedungs- 
och rakubränd keramik. 

I orangeriet visar jag mina 
bilder från två motorcykelresor 
i Nepal. 
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GALLERI REKVISITA
Rörstrand Center  
intill Rörstrand Café

Petra Kjellner  
Välkomna till min utställning 
"Så som i himmelen... "där jag 
visar nytt måleri med spännan-
de kromteknik i abstrakta, fi-
gurativa och färgstarka former.

I år visar jag även en hel del nya akvareller och målning-
ar i expressiva blandtekniker. 

Amanda Almqvist Jonsson
Timmy Taskinen

"Exotisch" - skulptur i stengods

FOLKETS HUS
Stenportsgatan 17

Barnens konstafton
Särskilt program längst bak i 
foldern.

LOKRANTZ FÖRLAG 
De la Gardievägen 34

Slaktar-Olles gamla uthus från 
1920-talet är skådeplatsen för 
konst och böcker.

Edna Cers, måleri m m
Anna Gärberg, djurskulpturer
Lars-Eric Stigson, grafik

Humana "Konstaftonspriser" 
på förlagets bokutgivning, som 
hittills omfattar 13 titlar.

I samarbete med Kollängens 
tingshus.

LIMTORGET - NICOLAI GILLE
Benjamin Lidholms gata 14

Nils Ekberg. måleri, collage och digitala bilder. 

INDEPENDANCE ACADEMY 
Sockerbruksgatan 3

Nora Eriksson.
Bosatt i Malmö men uppväxt 
utanför Lidköping. Ställer ut 
projekt om människans identi-
tet, om psykisk hälsa, komplex 
och ovisshet om döden.
 

Ylva Rydenhag 
Född i Göteborg, numera 
bosatt i Lidköping. Fotografi. 
Arbetar med identitet och 
arv, och historiens upprep-
ning. Ställer bl.a. ut serien 
Post-Raphaelite.

FORMAKADEMIN 
Rörstrand Center, Fabriksgatan 4

Personalen ställer ut i Galleri-
et. Tema: "Dä ä svårt nog ändå"
 
ÖPPET HUS på Formakademin 
mellan kl. 12- 18.

MONTSES  
HUDVÅRD 
Norra Torngatan 7

Africa Coll  
INSTALLATION  "The forest, 
the tree, the bark, and between 
the trees a star in the night sky"
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STENPORTSGATAN
 
STENPORTSGATAN VID BIBLIOTEKET
Stora grodor - Peter Skallström

STENPORTPLATSEN
13.00 Flashmob med Berith, Billie Danskompaniet Spinn 
och barn i årskurs 3.

INNERGÅRDEN VID FOLKETS HUS
Actionmåleri med Carl Larsson

FOLKETS HUS
Stenportsgatan 17

LEKA – OLIKA
Barn och vuxna tillsammans med Linn Leding, Joeline 
Lindquist, Anders Wik, Carl Larsson, Charlotte Widegren  
och Britta Bolton
Utställning av Jonas Liveröd, Berith Stenabb, Karin 
Albinsson, Anette Sjölander 

KERAMIKVERKSTAN
Kontemplation med lera – Britta Bolton
Gör ditt kakelporträtt till människoväggen

FOAJÉN
Klossbyggeri - Workshop med Anette Sjölander och Karin 
Albinsson
Konstlovet: Utställningen – alster från en veckas skapande i 
olika material och temperament.

TRAPPHUSET
Hängande skulptur av Karin Albinsson. Siluettmåleri.

ÖVRE FOAJÉN 
Hur är det egentligen att uppleva konst på barns villkor? 
Och vilka associationer väcker olika uttryck hos olika gene-
rationer? I utställningen Leka – Olika leker vi med konstens 
förutbestämda ramar och utmanar sättet vi traditionellt 
upplever konst. Kom och upplev konst på ett nytt sätt, som 
fascinerar både barn och vuxna.

FOLKAN 2
Barn om konst i Lidköping

FOLKAN 1
Kl. 23.30 avrundar vi konstaftonen med egenskriven mu-
sik av Fall of Autumn på stora scenen.  
Medverkande: Alfred Sjölander (sång och gitarr), Albin 
Janzon (trummor), Martin Jonsson (bas)

Barnens konstafton

BIBLIoTEKSHUSET
Stenportsgatan 11

LIDKÖPINGS KONSTHALL - DE LA ART 17 
Elever från estetiska programmet på De la Gar-
diegymnasiet visar elevarbeten på temat Lika – Olika.  

LIDKÖPINGS BIBLIOTEK/TIDNINGSRUMMET
Utställning – Serier
Jonas Anderson, Per Demervall, Nicolas Križan, 
Patric Nyström 
 

Serietecknarworkshop! 15.00–17.00
Gillar du att rita och berätta? Kom på serieteck-
ningsworkshop med Nicolas Krizan.
 
Anmälan: Camilla.boring@studieframjandet.se
Utställning och workshop i samarbete med  
Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Workshop Virkhall 14.30 och 16.30
I mötet mellan virkning och dancehall utforskar och 
hittar vi tillsammans in i berättandet. Gemensamt 
värmer vi upp och lär känna virkning samt dancehall 
i våra egna kroppar för att sedan skapa nya rörelser 
tillsammans med Berith Stennabb och Billie Ham-
marberg, Danskompaniet Spinn.

Bibliotekshuset, Stenportsgatan och Lidköpings Folkets 
Hus förvandlas till ett konstkvarter för barnasinnen.  
Ute och inne ser vi konst, gör konst och är konst.

LIDKÖPING BIBLIOTEKS FÖNSTER
15 .30 Ljusinstallation börjar 
18.00 Performanceinstallation  

Berith Stennabb & Billie Hammarberg
19.00 Dansshow med Helens dansskola
20.00 Performanceinstallation  

Berith Stennabb & Billie Hammarberg
20.30 Dansshow med Helens dansskola
22.00 Performanceinstallation  

Berith Stennabb & Billie Hammarberg

Förfullständigt program och tider:  
www.folketshus-lidkoping.se
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Välkommen att fira 
Konstafton med oss!

Skingra höstmörkret med 
ett besök i vår nya utställning och 
njut av vackra och eleganta ting 
från 20-talets Rörstrand och ALP.

Afternoon teaAfternoon tea
Rörstrand Museums café

Kl. 17-24

Buffé med teer, scones, ostar, 
marmelader mm

99 kr



1.  Hitta rätt - Foajén utanför Sockertoppen, plan 5
2.  Konstnärsföreningen Lidan - Sockertoppen, Sockerbruket
3.  Ateljén - Rudenschöldsgatan 11
4.  Kulturbruket - Sockerbruket, Sockerbruksgatan 1
5.  Butiken på landet - Apelås gård, Gösslunda
6. Nya Ateljén - Rörstrand Center, entré 5
7. Lidköpings Folkdansgille - Sockerbruksgatan 1, plan 4
8. Garaget - på baksidan av Folkets hus
9.  Lera med mera - Fabriksgatan 4
10.  Kvartersgården Gräshoppan - Annagatan 51, Margretelund
11.  Ladugården - Skaragatan 114 
12.  Omkull - Limtorget 13
13.  NBV - Fabriksgatan 4, Rörstrand Center 
14. Ateljé Lena Lindahl - Brynåsavägen 4 
15. Lidköpings Konstförening - Rörstrand Center, Fajansen
16.  Sockerfabriken Mat&Dryck - Sockerbruksgatan 1
17.  YogaCentrum - Sockerbruket, plan 4, Sockerbruksgatan 1 
18.  Rådhuset - Nya Stadens Torg
19.  Gårdsgalleriet - Erland Kafles väg 21
20.  Rörstrand Museum - Rörstrand Center
21. Galleri Porten -  Vinbergsgatan 2

22. Hantverksgården - Limtorget, Martins Hus
23.  Lidköpings konsthall - Stenportsgatan 11
24. Klei Studiodesign - Apelåsvägen 12, Stenhammar 
25. Ateljé Jakobstorp - Jakobstorp, Örslösarondellen 
26.  Växthuset - Ekebladsvägen 16, Dalängen
27.  Konstklubben Regina - Stadshuset, Skaragatan 8
28.  Galleri Graphica – Grevhusgatan 4
29. Klockaregårdens Keramikverkstad - Gösslunda Klockaregården 2 
30.  EFS-Kyrkan - Östergatan 20
31. Esplanadteatern - Sockerbruket 1
32.  Vigrum KonstForm - Hovby Vigrum 3
33.  Nicolai kyrka - Norra kyrkogatan 7
34.  Galleri LIDAN - Vinbergsgatan 2, Nya stadens torg
35. Ateljé Målargatan - Målargatan 6
36.  Folkets Hus - Stenportsgatan 17
37.  Lokrantz förlag - De la Gardievägen 34
38.  Galleri Rekvisita - Rörstrand center intill Rörstrand Café
39.  Limtorget - Nicolai Gille - Benjamin Lidholms gata 14
40. Independance academy - Sockerbruksgatan 3
41. Formakademin - Rörstrand Center, Fabriksgatan 4
42. Montses hudvård - Norra Torngatan 7

Projektet stöds av:

Konstnärsföreningen LIDAN 
tackar alla  som har varit med och stöttat 

projektet och gjort det möjligt att genomföra 
Konstafton för tionde gången.

UPPLEV NBV

Vill du lära dig någonting nytt, utveckla 
dina intressen eller vara med om  
en kulturupplevelse?  

Då ska du delta i någon av våra studiecirklar, 
kulturarrangemang eller andra aktiviteter.

Vi ger kunskap och information
om alkoholfria drycker.

0733-83 83 62   |  fruktdrycker.se

www.nbv.se/vast 0512-337 77
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