konstafton.se

3 november 2018

KONSTAFTON 2018

Kl. 12.00 INVIGNING av Konstafton i
PRESENTATIONSUTSTÄLLNINGEN
Sockerbruket, Plan 5 Foajen utanför Sockertoppen.
Invigningstal av Anna Ohlin Ek.
Btr Konst & kulturchef/Turistchef

Mingel och musik med Jazzgruppen Kadisch

Det är inspirerande att arrangera någonting som engagerar
så många och det har nu blivit dags att återigen fylla Lidköping med konst.
Den visas i en rad olika lokaler, är ofta tyst, berör med hjälp
av färg, ljus, skugga, svärta, lera, former och fantasi.
Den skapar uttryck, intryck och berör framförallt genom
seendet, ibland lockar den till och med fram saker vi inte
visste finns inom oss. Även om känslorna uppstår i det tysta
tycker vi det är roligt med samtal, gärna högljudda och fyllda
av energi eller lågmälda, eftertänksamma.
Vi i konstnärsföreningen Lidan ser konsten som en viktig
väg för att undersöka och förstå våra känslor, vi hälsar er
därmed välkomna till den elfte årgången av Konstafton.

Börje Eriksson

Ordförande
konstnärsföreningen Lidan

Kicki Rask

Projektledare för
årets Konstafton
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Hitta rätt - Sockerbruksgatan 1, Foajén Sockertoppen, plan 5
Konstnärsföreningen Lidan - Sockerbruksgatan 1, Sockertoppen
YogaCentrum - Sockerbruksgatan 1, plan 4
Lidköpings Folkdansgille - Sockerbruksgatan 1, plan 4
Sockerfabriken Mat&Dryck - Sockerbruksgatan 1
Ung i Lidköping - Sockerbruksgatan 1, entréplan
Hantverksgården - Limtorget
Konstklubben Regina - Stadshuset, Skaragatan 8
Nicolai kyrka - Norra kyrkogatan 7
EFS-Kyrkan - Östergatan 20
Nya Ateljéerna - Rörstrand Center, Blå Porten
Galleri Petra Kjellner - Rörstrand Center, Fabriksgatan 4
Fajansen - Rörstrand Center, Fabriksgatan 4
Rörstrand Museum - Rörstrand Center, Fabriksgatan 4
ABF - Rörstrand Center, Fabriksgatan 4
Studio CF - Rörstrand Center, Fabriksgatan 4
NBV - Rörstrand Center, Fabriksgatan 4
Gamla Rådhuset - Nya Stadens Torg
Restaurang Santorini Sofra´s - Bryggerigatan 8
Galleri LIDAN - Vinbergsgatan 2, vid Nya stadens torg
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Galleri Porten - Vinbergsgatan 2, vid Nya stadens torg
Lidköpings konsthall - Stenportsgatan 11
Subsurface, Konsthallen - Stenportsgatan 11
Stadsiblioteket - Stenportsgatan 11
Barnens konstafton - Stenportsgatan 11 och 17
Lidköpings Konstförening, Folkets hus – Stenportsgatan 17
Ateljé Målargatan - Målargatan 6
Galleri Graphica – Grevhusgatan 4
Omkull - Götgatan 13
Montses Hudvård - Norra Torngatan 20
Vänermuseet - Framnäsvägen 2
Lokrantz förlag - De la Gardievägen 34
Ateljén - Rudenschöldsgatan 11
Kvartersgården Gräshoppan - Annagatan 51, Margretelund
Birgittagården - Birgittagatan 72, Margretelund
Klockaregårdens Keramikverkstad - Gösslunda Klockaregården 2
Butiken på landet - Apelås gård, Gösslunda
Ateljé Jakobstorp - Jakobstorp, Örslösarondellen
Vigrum KonstForm - Hovby Vigrum 3

HITTA RÄTT UNDER KONSTAFTON
Sockerbruket, Sockertoppens foajé

PRESENTATIONSUTSTÄLLNING
av alla platser och utställare.
Hämta broschyrer och information.
Välj vilka du vill besöka.

KONSTNÄRSFÖRENINGEN LIDAN
Sockerbruket, Sockertoppen

Föreningen består av 25 konstnärer alla bosatta och
verksamma i Lidköpings kommun. Under konstafton visar
vi våra arbeten i Sockertoppen på Sockerbruket.

YOGACENTRUM
Sockerbruket, Plan 4

Barbro Tengeland, akrylmåleri
Inger Markström, akrylmåleri
Martina Kärrberg, designkollektion, posters, screentryck
och textila väggbonader

LIDKÖPINGS
FOLKDANSGILLE

Sockerbruket, Plan 4

Nu är det djur igen
Kl. 18.00, 19.00 och 20.00
Lidköpings folkdansgille med
spelmän och Lidköpings spelmanslag bjuder på musik och
dans med djurtema
– från barnvisor till schlager.
Välkomna!
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SOCKERFABRIKEN
MAT&DRYCK
Sockerbruket

Daniel Strandroth
ställer ut fotografier från Island.
Malin Kjellqvist
måleri i akryl, akvarell och kol.
Josefin Nordgren
”thebeetrootpainter”
Måleri med organiskt material,
främst med restavfall från rödbeta och rödkål. I dessa abstrakta
verk döljer det sig oftast lekfulla
figurer. Vart kan din fantasi ta dig?

UNG I LIDKÖPING
Sockerbruket, Entréplan

#Salong
Ett flertal unga konstnärer från
Lidköping visar upp sina verk i en
öppen salong.

HANTVERKSGÅRDEN
Limtorget

Maj-Britt Rosén
Målningar i akvarell och akryl
med inspiration från naturen, sjö
och hav men även t.ex.
fåglar och blommor.
Akvarellkort i original och rawfood bollar finns till försäljning.
Karin Bergsten
Visar och säljer egendesignade
ullplädar och änglafiltar samt färdiga kassar med komplett material
för vävning.

KONSTKLUBBEN
REGINA
Stadshuset, Skaragatan 8
BIT-VIS
En bit i taget …
tills allt faller på plats!
Marita Ackeby visar en blandning
av uttryck i grafik, collage, skulptur och måleri.
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S:T NICOLAI KYRKAN
Hamngatan 7

”Ett öppet fönster mot himlen”
Bilder visas av Ikonmålaren
Lisa Chemnitz.
Kl. 16.00 till 21.00 framförs
levande musik varje hel timma.
Kl. 22.00 Completorium, bön
inför natten med Gregoriansk sång.

EFS-KYRKAN
Östergatan 20

70 ÅR MED KORSSTYGN
– Alf Johansson
”Jag gör mina egna mönster
och broderar för att se,
hur det blir!”
Alf är född och uppvuxen i Lidköping och gick i söndagsskola i EFS-kyrkan.
Materialsatser med mönster av Alf och NBV Västs nytryck
av Alfs skrift "Mönsterlek för broderi" med
korsstygn finns att köpa.
13.30 och 19.30. ART TALK, Alf Johansson

NYA ATELJÉERNA

Rörstrand Center, Blå Porten
Välkommen att se en samutställning av
fyra konsthantverkares arbete.
Björn Karlsson keramik, tryck på textil och papper.
Sofia Gefyr keramik.
Alice Kihlbom oljemålning, smycken porlin.
Kerstin Hovemyr keramik.
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GALLERI
PETRA KJELLNER
Rörstrand Center

Petra Kjellner
Med utställningen ”Fristad”
inbjuds ni till en färgstark och
inspirerande utställning där olika
tekniker ligger till grund för måleriet. Petra arbetar med krom,
olja, akvarell och andra media för att skapa unika bilder.
I år kan ni även läsa hennes poesi som utgör en del av
framställningen.

FAJANSEN

Rörstrand Center		
Hans Kihlén – akvarell
Katarina Sundberg – foto
Hans Kihlén och Katarina Sundberg ställer ut tillsammans
för första gången. Inspirationen hittas såväl lokalt och i
det lilla som i de större vyerna. Ta med kaffekoppen in
från Café Rörstrand Museum och se natur, arkitektur,
djur och människor skildrat i akvarell och foto.

För över hundra år sedan skrev
konstnären Kandinsky en bok om
HUR LÅTER
sambandet mellan musik, toner,
färg och form. Hans erfarenhet var
att det är ett gemensamt känslomässigt språk. Under våren 2018
hade jazzgruppen ”Kadisch” bildats
på Wiks folkhögskola. På sin turné
kom de till Lidköping och hade
en konsert, nästa morgon pratades det konst, musik och
kultur. Ideérna flödade och alla var överens om att de ville
undersöka förhållandet mellan musik och måleri. Kommer
ni till Fajansen får ni se resultatet.

GULT?

20 minuters jazzmusik och
improviserat måleri av
14.00 Björn Therkelsson
16.00 Tony Topp
18.00 Thomas Asplund Gustafsson

Jazzgruppen Kadisch
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RÖRSTRAND
MUSEUM

Rörstrand Center, Fabriksgatan 4
Olle Alberius - en av Rörstrands
doldisar som ofta hamnat i skuggan
av fabrikens stora affischnamn.
Han arbetade med både konstgods och servisporslin.

ABF

Rörstrand Center, Entré 2
Detta Händer, är en samutställning av deltagare från ABFs olika
hantverkscirklar.
Kom in så får ni se allt från keramik till cosplay.

AFTE
Rörstr R N O O N
and M
TEA
use
Kl 17 ums Café
-23
Buffé
med te
e
marm r, scones,
o
elade
r mm. star,
129 k
r

STUDIO CF

Rörstrand Center
Caroline Fredriksson är keramikern som fokuserar sitt arbete på
tunt och vackert porslin i stilrena
former.
I butiken finner ni handgjord,
lokalproducerad keramik och i
verkstaden får ni se hur det keramiska arbetet går till.

NBV

Rörstrand Center
NBV Väst Kursverksamhet visar
upp måleri och keramik från våra
kursdeltagare. Skaparverkstaden
har öppen keramikverkstad med
inbjudna konstnärer.

GAMLA RÅDHUSET
Nya Stadens Torg

Sjölundagruppens utställning.
Uppför trappan på andra och
tredje våningen visar vi våra målningar av akvarell, olja, akryl, tryck,
teckningar, collage samt keramik.
Välkommen!
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RESTAURANG SANTORINI SOFRA´S
Bryggerigatan 8

Eva-Lotta Hallbäck, måleri
Sommarminnen i övervägande oljemåleri. Jag njuter av
att fånga det sköna, att förlora mig i processen och hoppas
att även betraktaren finner välbehag i mitt måleri.

GALLERI LIDAN

Vinbergsgatan 2, Nya stadens torg
Marie-Louise B-Gustafsson,
akrylmålningar i blandteknik.

GALLERI PORTEN
Schougska gården,
Vinbergsgatan 2

May Britt Östman Ljung, grafik
Lars Nordström, grafik

LIDKÖPINGS
KONSTHALL
Stenportsgatan 11

Chennet Juhlin, måleri, grafik,
teckningar, objekt.
I Lidköpings konsthall visas ett
utdrag av Chennet Juhlins konstnärliga arbete från 1980 till 2018.
Chennet finns på plats i konsthallen och visar bland
annat den nylanserade boken "Det gäller att hålla på"
skriven av konstkritikern Bo Borg.
16.30 ART TALK, Chennet Juhlin
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SUBSURFACE
KONSTHALLEN
Stenportsgatan 11

#Salong
Ett flertal unga konstnärer från
Lidköping visar upp sina verk i
en öppen salong.

STADSBIBLIOTEKET
Stenportsgatan 11

Veronica och Linda Berling visar
svartvita akvareller med motiv på
Spikengubbar och Spikengummor
samt fiskehamnsinteriörer.
Försäljning av den nya boken
"Där vägen börjar" med text och
illustrationer över livet i det lilla
fiskeläget Spiken.

Fotograf Thomas Kühnel, NLT

B a r n e n s k o n st a f t o n

Särskilt program längst bak i foldern.

FOLKETS HUS, KONSTHALLEN
STADSBIBLIOTEKET
Stenportsgatan 11 och 17

LIDKÖPINGS
KONSTFÖRENING

Folkets hus, Stenportsgatan 17
Lidköpings konstförening bjuder in till
fototävling och stadsvandring.
Konstspår – spåra konsten i vardagen
Hittar du konsten i vardagen? Använd
fantasin och se det andra inte sett. Ta en bild med din
mobilkamera.
Lägg ut den på Instagram. Hashtagga bilden med
#KONSTSPAR.
Och gör det senast den sista oktober.
En jury väljer bland alla bilder och de bäst får vara med
på Konstafton. Då arrangerar vi en fotoutställning längs
stadens gator. De grå elskåpen, som finns nästan överallt i
Lidköping, förvandlas till ”tittskåp”.
Pris till de tre bästa konstspåren.
Karta över var ”Tittskåpen” hämtar du i Folkets hus under
Konstaftonen.

7

8

Daniel Strandroth, fotografier från Island.
Josefin Nordgren, ”the beetrootpainter”.
Malin Kjellqvist, måleri.
MAT, KAFFE, ÖL, OCH VIN.
VÄLKOMMEN SPONTANT ELLER BOKA BORD.
ÖPPET 12-24, KÖKET STÄNGER 22

0510 - 651 90



info@sockerfabriken.se

Linda Pohlenz
visar textil konst

Tony Abrahamsson
visar skulptur m.m.

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

kl. 12-20. 165:-

9
www.vigrum.com

PROGRAM
12.00 INVIGNING av Konstafton i
PRESENTATIONSUTSTÄLLNINGEN
Sockerbruket, Plan 5 Foajen utanför Sockertoppen.
Invigningstal av Anna Ohlin Ek.
Mingel och musik med Jazzgruppen Kadisch
12.00 WORKSHOP Lidköpings konsthall.
Stenportsgatan 11. Kl.12.00 -15.00
Kom och skapa i konsthallen – Med inspiration
från Chennet Juhlins utställning i konsthallen
skapar vi egna konstverk. B a rnens k onstaf t o n
12.00 DEN VÄNLIGA STADEN – Folkets Hus
Stenportsgatan 17 Kl 12.00-14.00
Lidköping strävar efter att vara den välkomnande
och hållbara kommunen. Hur kan vi se det i vår
utemiljö. Finns vänliga hus, gator och konst? I
filmen ”Den vänliga staden” går vi på promenad
med barn som talar om hur de upplever miljön de
rör sig i. Filmen visas i loop kl.12-14 och kl. 17-19.
B a rnens k onstaf t o n

13.30

ART TALK - Alf Johansson
EFS-Kyrkan, Östergatan 20

70 ÅR MED KORSSTYGN

Alf Johansson berättar om sin mönsterlek och sitt
broderande från starten i 3:e klass i Wennerbergsskolan i Lidköping 1948 till sina senaste projekt 2018.
Skaraborgs hemslöjdsförenings materialsatser med
mönster av Alf och NBV Västs nytryck av Alfs skrift
Mönsterlek för broderi med korsstygn finns att köpa.

14.00 HUR LÅTER GULT? Rörstransd Center, Fajansen
20 minuters jazzmusik och improviserat måleri av
Björn Therkelsson.
14.30 STORFOTOGRAFERING, MED VÄNLIG
HÄLSNING.
Folkets Hus. Stenportsplatsen, Stenportsgatan 17
Var med på en storfotografering där Martin Frick
tar ett stort gruppfoto av alla som vill vara med
som avsändare i en hälsning på bioduken.
B a rnens k onstaf t o n

15.00 EN HJÄLPANDE HAND
Folkets Hus, Stenportsgatan 17.
Barnbibliotekarie Lena Olsson-Zylberstein inspireras av utställningen En hjälpande hand och läser
för barn. En hjälpande hand av Andrea Forsberg
Granath, nyutexaminerad på Konstfack Aktuell
utställning i en tid då medmänsklighet behövs
mer än någonsin. B a rnens k onstaf t o n
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15.30

ART TALK - Bo Borg
Biggan och Lasse Dahlberg
Lilla scenen utanför Konsthallen
Kerstin Bergh i bild, text och ton.
Bo Borg föreläser och visar bilder och Biggan
och Lasse Dahlberg framför dikter av Kerstin
Bergh som Lasse tonsatt.
Bo Borg är konsthistoriker och litteraturvetare
och verksam som kritiker ibland annat Nya Lidköpingstidningen och nättidskriften omkonst och
författare.
Det senaste året bland annat en bok om Chennet
Juhlin och en bok om konstnären Kerstin Bergh.

I sitt Art Talk kommer Bo Borg att tala om Kerstin
Berghs suggestiva bilder i måleri och grafik, men
också i poesi. Han vill berätta om mötet med den
överväldigande intensiteten i måleri, grafik och
ord som bara riktigt bra konst som Kerstin Berghs
kan generera. Han kommer bland annat att tala
om de tre målningar Göteborgs Konstmuseum
köpte in till sina samlingar på
hennes senaste utställning och den jättemålning
som Skövde Konstmuseum köpte in till sina samlingar och de dikter som lockat till tonsättning.
På initiativ av Bo Borg, fick Biggan och Lasse
Dahlberg läsa Kerstin Berghs dikter och båda
slogs av den djupa känslan och musikaliteten
i dem. Lasse har tonsatt 28 av Kerstins dikter.
Musiken ger orden ytterligare dimensioner. Några
av dem framförs av Lasse och Biggan Dahlberg
under Konstafton.
Biggan och Lasse har under många
år arbetat med musik och teater.
Biggan är teaterproducent, sångerska och skådespelare. Lasse är
musiker och kompositör.
foto Katarina Kresak NLT

16.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan, Hamngatan 7
”Ett öppet fönster mot himlen”
16.00 HUR LÅTER GULT? Rörstrands Center, Fajansen
20 minuters jazzmusik och improviserat måleri av
Tony Topp.
16.30

ART TALK - Chennet Juhlin
Lidköpings Konsthall, Stenportsgatan 11
"Det gäller att hålla på"
Chennet Juhlin talar om sitt mångåriga konstnärskap och presenterar
även den nylanserade boken "Det gäller att hålla
på" skriven av konstkritikern Bo Borg.
I Lidköpings konsthall visas ett utdrag av Chennet
Juhlins konstnärliga arbete från 1980 till 2018.
Måleri, grafik, teckningar och objekt.
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17.00 LIDKÖPINGS FOLKDANSGILLE
Sockerbruksgatan 1, plan 4
" Nu är det djur igen "
Lidköpings folkdansgille med spelmän och Lidköpings spelmanslag bjuder på musik och dans med
djurtema – "från barnvisor till schlager"
17.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan, Hamngatan 7
”Ett öppet fönster mot himlen”
17.00 DEN VÄNLIGA STADEN
Folkets Hus Stenportsgatan 17
Lidköping strävar efter att vara den välkomnande
och hållbara kommunen. Hur kan vi se det i vår
utemiljö. Finns vänliga hus, gator och konst? I
filmen ”Den vänliga staden” går vi på promenad
med barn som talar om hur de upplever miljön de
rör sig i. Filmen visas i loop kl. 17-19
B a rnens k onstaf t o n

17.30

ART TALK - Jonas Liveröd
Lilla scenen utanför Konsthallen.
Stenportsgatan 11
Den till trakten nyinflyttade konstnären Jonas Liveröd bjuder på en föreläsning i
en anda av förundran och besatthet. Förutom
hans egna konstnärskap så kan vi få berättelser
om skulpturala uppfinningar och hemliga medeltidsmanuskript, om Ingmar Bergmans nattliga
tecknande på möbler, om förälskade robotar eller
mexikanska gangsterhelgon. Allt är möjligt, inget
är säkert - förutom att det blir en fascinerande
och underhållande stund med Jonas.

18.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan, Hamngatan 7
”Ett öppet fönster mot himlen”
18.00 LIDKÖPINGS FOLKDANSGILLE
Sockerbruksgatan 1, plan 4
" Nu är det djur igen "
Lidköpings folkdansgille med spelmän och Lidköpings spelmanslag bjuder på musik och dans med
djurtema – "från barnvisor till schlager"
18.00 HUR LÅTER GULT?
Rörstrands Center Fajansen
20 minuters jazzmusik och improviserat måleri av
Thomas Asplund Gustafsson
18.30 ART TALK - Africa Coll, Lars Göran Nilsson
Vänermuseet, Framnäsvägen 2
Kvinnohamn - ett preludium Africa Coll, konstnär och Lars Göran Nilsson, antikvarie.
De ger en försmak av
utställning Kvinnohamn
-en berättelse om
längtan. Inspirerad av
Hjalmar A. Nilssons (Kållandsö 1831-1919) bilder
och texter efter hans upplevelse vid vatten.
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19.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan, Hamngatan 7
”Ett öppet fönster mot himlen”
19.00 LIDKÖPINGS FOLKDANSGILLE
Sockerbruksgatan 1, plan 4
" Nu är det djur igen "
Lidköpings folkdansgille med spelmän och Lidköpings spelmanslag bjuder på musik och dans med
djurtema – "från barnvisor till schlager"
19.30 MUSIK PÅ CELLO
Vänermuseet Framnäsvägen 2
Anette Stillner spelar Preludium ur Bachs
sex sviter för solocello.
19.30 ART-TALK - Alf Johansson
EFS-Kyrkan, Östergatan 20
70 ÅR MED KORSSTYGN
Alf Johansson berättar om sin
mönsterlek och sitt broderande från
starten i 3:e klass i Wennebergsskolam i Lidköping 1948 till sina senaste
projekt 2018. Skaraborgs hemslöjdsförenings materialsatser med mönster av Alf och
NBV Västs nytryck av Alfs skrift Mönsterlek för
broderi med korsstygn finns att köpa.
20.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan, Hamngatan 7
”Ett öppet fönster mot himlen”
20.00 LIDKÖPINGS FOLKDANSGILLE
Sockerbruksgatan 1, plan 4
" Nu är det djur igen "
Lidköpings folkdansgille med spelmän och Lidköpings spelmanslag bjuder på musik och dans med
djurtema – "från barnvisor till schlager"
20.00 ELDDANSFÖRESTÄLLNINGEN ILLUMINA
Andetag är en passionerad, vacker
eldshow utan motstycke.
Med tyngdpunkt i dans och koreografi
bjuder Illumina på en elddansföreställning olikt något du tidigare sett.
B a rnens k onstaf t o n

21.00 LEVANDE MUSIK Nicolaikyrkan, Hamngatan 7
”Ett öppet fönster mot himlen”
22.00 COMPLETORIUM i Nickolaikyrkan,
Hamngatan 7
Bön inför natten med gregoriansk sång
22.00 JAZZKONSERT med gruppen Kadisch
Folkets Hus Gillastugan, Stenportsgatan 17
24.00 Konstafton stänger.
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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!

GALLERI GRAPHICA
Grevhusgatan 4

Måleri av
Africa Coll
Egon Gunnarsson
Anna-Lisa Persson Fransson

OMKULL
Götgatan 13

Konst och konsthantverksföreningen
Omkull ställer ut keramik, skulptur
och bruksföremål i olika tekniker
samt måleri.

MONTSES HUDVÅRD
Norra Torngatan 20
Africa Coll
Iduns navel
Måleri och installation.
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VÄNERMUSEET
Framnäsvägen 2

Africa Coll visar cyanotypier.
Försmak av utställning Kvinnohamn - en berättelse om
längtan. Inspirerad av Anton H. Nilssons (Kållandsö 18311919) bilder och texter efter hans upplevelse vid vattnet.
18.30 Art Talk, Africa Coll och Lars Göran Nilsson
19.30 Anette Stillner spelar Preludium ur Bachs
sex sviter för solocello.

LOKRANTZ FÖRLAG
De la Gardievägen 34

Slaktar-Olles gamla uthus från
1920-talet är skådeplatsen för
konst och böcker.
Yvonne Nimar - skulptur
Agneta Oledal – "Adorning
winter", varma smycken
Bokförsäljning
– barnböcker, lokalhistoria m.m.
I samarbete med Kollängens
tingshus.

ATELJÈN

Rudenschöldsgatan 11
Hans Andersson, måleri
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KVARTERSGÅRDEN
GRÄSHOPPAN
Annagatan 51, Margretelund

Skyltar visar vägen från Margretelundsgatan och parkeringen på
Annagata.
Ulla Holmstrand visar oljemålningar och oljepastell.

35

BIRGITTAGÅRDEN

Birgittagatan 72, Margretelund
B-M A Design,
Tant Toffla,
Lisbeths Ekotextil,
Gröna Gläntans Ekobutik
Under Konstafton flyttar fyra
stycken hantverkare från
Hantverksbutiken i Spiken in på
Birgittagården i Margretelund.
Vi bjuder på en utställning i
skrotkonst och återbruk samt
fika och lekhörna för barnen.
Varmt välkomna att besöka oss!

KLOCKAREGÅRDENS
KERAMIKVERKSTAD
Gösslunda Klockaregården 2
Nisse Holmström
I den vedugnsbrända keramiken med askavlagringar och
avtryck/intryck lockar jag fram
färger och ytor som påminner
om sten; leran återförd till sitt
ursprung genom vattnets,
luftens och eldens inverkan.
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BUTIKEN PÅ LANDET
Apelås gård, Göslunda

Anna Afzelius-Alm, olja & akvarell.
Annas expressiva målningar sprider glädje! Kom och låt
dig inspireras av hennes färgsprakande måleri i olja och
akvarell. Den trivsamma utställningsmiljön bjuder därtill
på en klädupplevelse utöver det vanliga.

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.

VIGRUM
KONST FORM
Hovby Vigrum 3

Linda Pohlenz ställer ut textila
bilder. Hon arbetar med tryck
och fritt broderi på både tyg
och papper. Fåglar har blivit ett
ofta återkommande tema i mina
bilder, säger Linda.
Tony Abrahamsson visar en utställning med skulptur,
grafik mm.
Butiken, i butiken hittar ni saker från professionella
konsthantverkare från hela Sverige. Öppet till julveckan.
Restaurangen serverar mat, dryck och fika under hela
dagen och kvällen.
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B a r n e n s k o n st a f t o n
För andra gången firas Barnens konstafton i området
runt Stenportsplatsen. Kl. 12-20 förvandlas bibliotekshuset och folkets hus med omnejd till ett konstkvarter för
barnasinnen. Ute och inne ser vi konst, gör konst och är
konst. Barnens konstafton 2018 firas på temat vänskap
och konsten att vara snäll utan att vara dum.

STENP O R T SPLA T SE N
Stenportsgatan 11

Kl. 14.30
STORFOTOGRAFERING
MED VÄNLIG HÄLSNING
MED VÄNLIG HÄLSNING. Var med på en storfotografering där Martin Frick tar ett stort gruppfoto av
alla som vill vara med som avsändare i en hälsning på
bioduken.
För mer information – www.folketshus-lidkoping.se

Kl. 20
ELDDANSFÖRESTÄLLNINGEN ILLUMINA
ANDETAG är en passionerad, vacker eldshow utan
motstycke.
Med tyngdpunkt i dans och koreografi bjuder Illumina på
en elddansföreställning olikt något du tidigare sett.

Konstvandring
Gå på upptäcktsfärd under konstafton! I kvarteret runt
Stenportsplatsen finns massor av konst att upptäcka.
Hämta en karta i konsthallen för att starta ditt äventyr.
Vänskap på vägg
Projicering på temat Vänskap mot bibliotekshusets vägg.
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KON S THALL E N
CHENNET JUHLIN
I Lidköpings konsthall visas ett utdrag av Chennet Juhlins
konstnärliga arbete från 1980 till 2018.
WORKSHOP I KONSTHALLEN 12-15
Kom och skapa i konsthallen – Med inspiration från Chennet Juhlins utställning i konsthallen skapar vi
egna konstverk.
#SALONG
Ett flertal unga konstnärer från Lidköping visar upp sina
verk i en öppen salong både på Sockerbruket,
Ung Arena och i Lidköpings konsthall, Subsurface.

BI B L I o T EK E T
UTSTÄLLNING SKAPANDE SKOLA
Elever från Lilleskogs skolan och Wennerbergskolan
årskurs 4 visar sin keramik skapad hos NBV Väst
Skaparverkstad, ledare/konstnär Ann Wiklund.
KONST I FÖNSTER
Ta del av konst på stora ledskärmar i bibliotekets fönster.

F O L K ET S H U S
Stenportsgatan 17

BARNENS UTSTÄLLNING - FOAJÉN
Under hela höstlovet skapar lovlediga barn vänliga verk i
folkets hus. Barnens samlade verk visas i
folkets hus foajé med start på Barnens konstafton kl. 12.
EN HJÄLPANDE HAND – ÖVRE FOAJÉN
Andrea Forsberg Granath, nyutexaminerad på Konstfack,
är en av utställarna i utställningen En hjälpande hand,
som öppnar på Barnens konstafton. I en tid då medmänsklighet behövs mer än någonsin.
Kl. 15 Barnbibliotekarie Lena Olsson-Zylberstein
inspireras av utställningen En hjälpande hand
och läser för barn.
DEN VÄNLIGA STADEN – FOLKAN 2
Lidköping strävar efter att vara den välkomnande och
hållbara kommunen. Hur kan vi se det i vår
utemiljö. Finns vänliga hus, gator och konst? I filmen ”Den
vänliga staden” går vi på promenad med
barn som talar om hur de upplever miljön de rör sig i.
Filmen visas i loop kl.12-14 och kl. 17-19

Förfullständigt program och tider:

www.folketshus-lidkoping.se
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På Konstafton öppnar vi vår höst- och
vinterutställning om

OLLE ALBERIUS
Han är en av Rörstrands doldisar som
ofta hamnat i skuggan av fabrikens
stora affischnamn. Han arbetade med
både konstgods och servisporslin
och är pappa till en av Rörstrandshistoriens mest udda kaffekannor.

AFTERNOON TEA
Rörstrand Museums Café
Kl 17-23
Buffé med teer, scones, ostar,
marmelader mm.
129 kr

Projektet stöds av:

Konstnärsföreningen LIDAN
tackar alla som har varit med och stöttat
projektet och gjort det möjligt att genomföra
Konstafton för elfte 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.

www.nbv.se/vast

0708-33 77 87

Vi ger kunskap och information
om alkoholfria drycker.

0733-83 83 62 | fruktdrycker.se

konstafton.se

