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INVIGNING KL 11.30
ESPLANDTEATERN SOCKERBRUKET
DANS OCH MUSIK INSPIRERAD AV BILDKONST
Anna Wennerbeck - dans
Anders Hagberg - kontrabasflöjt, C-flöjt, sopransaxofon,
slagverk och “Matusiflute”, live-looping
Pernilla Schedin, Verksamhetschef Kulturbruket,
invigningstalar
RÖD skapades under ett residens vid Nordiska Akvarellmuseet 2010 då Anders och Anna bjöds in för att skapa
en föreställning med utgångspunkt i Louise Bourgeois
bildsvit Mother and Child – en utställning som då visades
på museet. Föreställningen kan upplevas helt fristående
från bilderna och är en reaktion, ett svar och ett samtal i
musik och dans, utifrån Anders och Annas egen konstnärliga plattform.

Kombinationen av de suggestiva och böljande rörelserna
tillsammans med tonerna från flöjter, sopransax och
slagverk bildar tillsammans en större helhet som sträcker
sig bortom begrepp som dans och musik. En föreställning
som både tiger stilla, talar och skriker, som är både intuitiv,
organisk och drömmande.
Under Konstafton visas avsnitt ur visuellt starka föreställningar som har en direkt koppling till bild och skulptural
konst.

ESPLANDTEATERN KL 11.30, KL 14.00, KL 16.00
”Ur kroppen springer stolthet, förundran, skörhet och
explosivitet... Krafterna rister
i kroppen, som omfamnas
av Anders Hagbergs flöjter
och slagverk.”
Lis Hellström Svenningson, G-P
30/10-10
”...det är sensuellt, mångfacetterat och mycket vackert...”
Britt Nordberg, Bohusläningen
29/10-10
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KONSTNÄRSFÖRENINGEN LIDAN
Arrangerar konstafton i Lidköping
för 8:e gången.
Hjärtligt välkomna!

Marita Ackeby
/projektledare

Börje Eriksson

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.

KONSTNÄRSFÖRENINGEN LIDAN
Föreningen består av 25 konstnärer alla bosatta och
verksamma i Lidköpings Kommun. Under Konstafton visar
vi våra arbeten i Sockertoppen men också genom öppna
ateljéer och separatutställningar.

SAMLINGSUTSTÄLLNING
Medverkande: Tony Abrahamsson, Marita Ackeby, Tord
Andersson, Marianne Björn, Hjördis Blomberg, Börje Eriksson,
Margareta Fridén, Tore Granbom, Marie-Louise B Gustafsson,
Ingan Linde, Thore Malmqvist, Margareta Nyström, Linda
Pohlenz, Barbro Skantze, Kicki Rask, Ulla Holmstrand.
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LIDKÖPINGSBYGDENS
4
FOLKDANSGILLE
Igår, idag & i morgon
Föreningen startade som ett
traditionellt folkdanslag, men
genom att även dansa historiska
danser har repertoaren breddats.
Vi fortsätter att utvecklas genom
att blanda traditionell och modern
folkmusik och dans.Under konstaftonen kommer vi att
bjuda på dans från medeltid till nutid tillsammans med
våra spelmän.
Sockerbruket foajén kl 15.00 och 16.30
Esplanadteatern kl 17.15

OMKULL
5
Konst och konsthantverksföreningen Omkull visar keramik,
skulptur, måleri och textil.
Esplanadteatern plan 4
Sockerbruket

KULTURBRUKET
6
Utställning ung konst på Kulturbruket.
Unga konstnärer visar sina verk.
Kl. 13-15 konstworkshop för barn
upp till 13 år, konstworkshop med
efterföljande utställning.
Skatehallen
Utställning med väggkonst.
Öppen workshop med väggkonst.

FOTOUTSTÄLLNING
Nora Eriksson går fotoutbildningen
på folkhögskolan Östra Grevie,
Skåne och visar fotografier.

Kulturbruket plan 2, Sockerbruket
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ESPLANADTEATERN
En Fauns Död
Historien om konstnärssjälen Vaslav Nijinsky en av 1900talets mest inflytelserika dansare och koreografer som
slutade på ett mentalsjukhus. Berättad med värme och
humor. En skandalernas man.
En dåre. En DANSENS GUD.
Spelas av Magnus Palm som började sin karriär på
Esplanadteatern i Lidköping och har efter fyra år på teaterhögskolan i London snart turnerat som skådespelare i ett
decennium.
Av: David Pownall
Översättning: Magnus Palm
Regi: Magnus Palm & Dallas DeFée
Biljetter köps på plats pris, 60kr inkl. fika

NIJINSKY

Esplanadteatern kl. 22.30 – 23.15

En
Fauns
Död

ERIK HÖGLUND
8
Svartvit fotokonst på traditionellt
vis. Motiv från natur och övergivna
platser som ”har något”, fångat
på 4x5 tums negativ och förstorat
på högkvalitativt papper i riktigt
mörkrum. Bilder från Sverige,
Norge, Spanien, Italien och Slovenien.
Caféet nedre plan i Sockerbruket.
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VÅGSPEL
Keramik av Nisse Holmström
Klockaregårdens Keramikverkstad
I sitt arbete som keramiker arbetar han med de fyra elementen;
jord, luft, vatten och eld och söker
ofta uttryck i mötet dem emellan.
”När hettan i ugnen är som mest
intensiv, hammaren möter järnet
på städet, stålet bearbetar träet, handen formar den fogliga
leran - då finner jag inspiration till nya resor i denna strävan
som är vårt liv här på jorden”.
Kl. 15 Presentation om, av och med Nisse Holmström
Servering av lokalrostat kaffe med tilltugg.
OPHELIA MEMORIA
Verk av Helena Larsdotter och
Africa Coll.
I samband med installationen
”Ophelia Memoria” som visas i
Vattentornet.
”Natten återspeglas på floden och
medan vi begrundar vattnet glider
den stjärnklara världen på drift.”
DEN VINDBLOMMIGA
POPULUS TREMULA
- en härdig kvinna som gärna sätter
rotskott och som slutat darra.
Träskulptur av Anette Sjölander

VIDEOVERK av Lina Selander,
aktuell från årets Venedig-Biennal
visas på bioduken kl. 12.00-14.45.
CAFÉ GILLASTUGAN öppet 12-23
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MARIE-LOUISE HALLGREN

Växter i mitt kvarter
Fotografier

Folkets Hus - Gillastugan

S:T NICOLAI KYRKA

Lisbeth Lång Persson
ställer ut tavlor.
Några av kyrkans konstskatter visas.
Öppen från kl . 11.00-24.00
Kl. 11.00 Mässa med körsång
Kl. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 och 21.00 framförs levande
musik.
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MARGARETA FRIDÉN

Visar måleri och grafik

Hantverksgården -Limtorget

MARIE-LOUISE B-GUSTAFSSON

Presenterar sin konst genom
målningar i akryl/blandteknik och
tryckta konstkort.
Kontakt: Marie-Louise
www.konstateljepilebo.se
Tel: 070-28 42 490
Nicolai Gille Limtorget

STADSHUSET,
LIDKÖPINGS KOMMUN

Kent Eriksson har visningar av
och berätta om den keramisk
utsmyckning som Carl-Harry
Stålhane och Kent Eriksson gjorde
när stadshuset byggdes.
Kl. 13.00, 15.00 och 17.00.
Stadshuset - Skaragatan 8

inställd p.g.a. ombyggnad

THORE MALMQUIST

Spirit of St. Louis
visar målningar av
Thore Malmquist.
Nya Stadens Torg 1

GALLERI LIDAN

May Britt Östman Ljung
Tryckstockar i trä och linoleum,
tryck för hand på sega, handgjorda japanska papper. Många
övertryck, ibland ett 100-tal, så
att bilderna närmar sig måleriet,
men med den enklare, stramare
form som trycket ger.
Alla bilder är unika men vissa favoritstockar kan återkomma. Inslag av 23 karats bladguld eller slagaluminium finns
med i de flesta av mina bilder. Därför förändras de med
dagern i rummet.
Galleri Lidan – Vinbergsgatan 2
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MARIANNE BJÖRN

Målar akrylmålningar
i olika motiv.

Målargatan 6, Lidköping!
GALLERI PORTEN

Marie Johansson Gadde,
konstnär i Karlskoga
Blandade tekniker, bland annat
akvarell och grafik
“I en bergslagsmiljö, där framställningen av järn så starkt präglat vår
historia, vår omgivning med dess byggnader, våra släktband och vanan att ta del av olika kulturers och folkslags
kunnande, lever våra traditioner ännu. Där, omgiven av
historia, har jag idag min ateljé i en gammal stinsbostad och
vill med mina alster visa något av de intryck jag själv får av
att leva och bo i en bergslagsbygd.”
Galleri Porten – Handelsbankens gård vid torget
SJÖLUNDAGRUPPEN

Välkommen till Sjölundagruppens
konstutställning.
Vi visar en blandning av akvarell,
olja, akryl, tryck, teckningar,
collage och keramik.
Rådhuset Nya stadens Torg
JULIA KOCEVA

Ställer ut teckningar och målningar
gjorda med blandade medium grafit, kol, bläck, akryl samt olja.
Julia har sysslat aktivt med konst i
drygt ett år vid sidan av studierna i
Kriminologi vid Lunds Universitet.
www.instagram.com/juliakocevas
Klädbutiken Laura Nya Stadens torg 13
GALLERI GRAPHICA

Anna-Lisa Persson Fransson - måleri
Ingrid Uppström - skulptur och måleri
Egon Gunnarsson - måleri
Africa Coll - måleri
Särnmarksgatan 10
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Invigning - Esplanadteatern, plan 4
Hitta rätt - Foajén utanför Sockertoppen, plan 5
LIDAN - Sockertoppen, plan 5
Folkdansgillet – Esplanadteatern och entréplan
Omkull - Esplanadteatern, plan 4
Kulturbruket - Ingång A, plan 2
En Fauns död - Esplanadteatern, plan 4
Erik Höglund - Cafét, nedre plan
Lidköpings Folkets Hus - Stenportsgatan 17
Marie-Louise Hallgren - Folkets Hus, Gillastugan
S:T Nicolai Kyrka - Hamngatan 7
Margareta Fridén - Hantverksgården Limtorget
Marie-Louise B Gustavsson - Nicolai Gille, Limtorget
Stadshuset, visningar Stålhane - Skaragatan 8 inställd
Spirit of St. Louis - Nya stadens torg 1. Vid torgbron
Galleri LIDAN - Vinbergsgatan 2
Marianne Björn - Målaregatan 6
Galleri Porten - Handelsbankens innergård vid torget
Sjölundagruppen - Rådhuset, Nya Stadens Torg
Julia Koceva - Klädbutiken Laura , Nya Stadens Torg 13
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Galleri Graphica - Särnmarksgatan 10
Rörstrand Museum - Rörstrand Center
Restaurang Strand - Rörstrand Center
Formakademin - Rörstrand Center
Lera med mera - Rörstrand Center
NBV - Rörstrand Center
Petra Kjellner - Pannrummet, Rörstrand Center
Georges Didier - Ateljé Didier, Mellbygatan 12
Ulla Holmstrand - Kvartersgården, Annagatan, Margretelund
Lena Lindahl - Brynåsavägen 4, Stenhammar
Mia Schnitzler – Apelåsvägen 12, Stenhammar
Angelica Parling Lindström - Erland Kafles Väg 21
Ateljé Jakobstorp - Ingan Linde, Jakobstorp Örslösarondellen
Diana Johansson - Närebo Gårdsbutik, Råda Närebo 1
GreveGarden - Norra Härene Grevegården
Vigrum KonstForm - Hovby efter flygfältet
Lidköpings Konstförening - Konsthallen, Stenportsgatan 11
EFS- kyrkan - Östergatan 20
Gamla Vattentornet – Wennerbergsvägen, Södra Torngatan
Graffiti, Aikakone och Noeism – Nya stadens torg
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rörstrands
glansdagar
Konstaftonen till ära presenterar
Rörstrand Museum en utställning som
bygger på ett foto taget hösten 1954,
mitt under Rörstrands glansdagar.
Ett fruset ögonblick i tiden där en
stor del av Rörstrands legendariska
konstnärsstab finns samlade.
I utställningen visas föremål från
dessa fem unika konstnärer:
Hertha Bengtson • Birger Kaipiainen
Carl-Harry Stålhane • Sylvia Leuchovius
Marianne Westman

afternoon tea
i Rörstrand Museums café
Kl 16 - 24
Buffé med teer, scones, ostar,
marmelader mm ..............89 kr
Välkomna!
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MUSEUM SHOPPING MAT HÄLSA DESIGN

Konstafton 31 oktober

Strands
populära

SOPPBUFFÉE
3 x soppa med hembakt
bröd, bordsvatten & kaffe

...................... 149

kr

31 okt kl 12-24 (buffée till kl 23)

Vernissage
på Strand
Carl Larsson

Grafitti & skulpturer

Birgitta Fjaestad
Grafisk konst

Jazz
på Strand

0510-22500 | mail@r-strand.se | www.r-strand.se

Rörstrand Center, Fabriksgatan 4 Lidköping
Mån-fre 10-18 | Lör 10-16 | Sön 12-16

www.rorstrandcenter.se
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FORMAKADEMIN

Formakademins Yrkeshögskola
utbildar keramiker, designmodellörer och mönsterdesigner.
Under Konstafton inbjuder vi till
”Öppet Hus” då ni får komma in
till våra verkstäder och följa de
studerandes arbete. Ni kan även
besöka ”Galleri Formakademin”.
www.formakademin.se
Facebook: Formakademin Lidköping
Formakademin – Rörstrand Center

”Mellan himmel och jord 2015”
Fotoutställning med Fabbe.
Bilder på Ostindiefararen.
När det har blivit höst kan det vara
kul att återuppleva folkfesten som var
när vi fick besök av Ostindiefararen.
Lera med mera – Rörstrand Center
NBV

26

Ett fyrtiotal deltagare från NBV:s
livaktiga målarkursverksamhet
visar nya målningar i olika material
och tekniker.

Grafikgruppen i Lidköping,
medlemsutställning.
Eva Ullberg och Chennet Juhlin
är årets grafiker. Årets grafikportfölj 2015 visas. En upplaga på 10 ex.

PETRA KJELLNER
-PETRAS PANNRUM

27

Med den expressionistiska utställningen ”Arkipelag” suddar jag ut
gränserna mellan människa och
natur, för att åskådliggöra att allt
levande ingår i det stora fantastiska
kretsloppet; Vatten, varelser, öar
och kontinenter.
Jag presenterar foto, måleri och poesi.
Välkomna in i värmen!
Pannrummet- Rörstrand Center
gula byggnaden bakom Strand
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GEORGES DIDIER

Portraits of houses, animals,
people, pets etc
Utbildning:
Harrow School of Art
Central School of Art & Design
Studio - Mellbygatan 12

ULLA HOLMSTRAND

Ulla visar målningar på
kvartersgården.

Annagatan Margretelund

30
Tavlor och papperstryck, tygprodukter som lampskärmar och
vimplar, kort, brickor och skärbrädor, porslin och bestick m.m.
LENA LINDAHL

Brynåsavägen 4 (parkera gärna på
Stenhammarskolans parkering).

MIA SCHNITZLER
KLEI STUDIO

Välkommen att titta in i min verkstad, ta del av vad jag jobbar med
just nu. Produktion och försäljning
av keramik, både bruksgods och
konst.
www.kleistudio.se
design, keramik, modellframtagning
tel: 0704- 914 612
Apelåsvägen 12 i Stenhammar

16|
ANGELICA PARLINGLINDSTRÖM

I gårdshuset i kvarteret Törnrosen visar vi nya foton av skönhet
vi funnit på nära håll. Dessutom
finns en avdelning med små
spännande skulpturer. Varmt
välkomna!
Erland Kafles väg 21

ATELJÉ JAKOBSTORP
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!
Jakobstorp Örslösarondellen

NÄREBO
DIANA JOHANSSON

34

”Här och Där. Jag ställer ut
akvareller och oljemålningar. En
del motiv är från Barcelona och
Sydamerika.”
Gårdsbutik & Restaurang håller
öppet hela konstaftonen. Mat- och
kaffeservering. Välkommen!
Närebo Gårdsbutik Råda Närebo 1

35
Flera olika uttrycksformer och
hantverkstekniker möts i
GreveGardens fina växthus.
utställare är: Hjördis Blomberg,
Ann Wiklund, Jessica Lenhult,
Linda Pohlenz, Sylvia Block och
Karin Albinsson.
GREVEGARDEN

Elisabeth G Wahlgren, trädgårdsmästare och sjuksköterska,
har skapat en miljö i växthuset där
lugnet upplevs under vinrankorna
och till ljudet av det rinnande
vattnet.
GreveGarden får människor och
trädgård att växa.
Norra Härene Grevegården
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Göran Elisson ställer ut måleri.
Göran arbetar med akvarell och
tempera i små och stora format.
Tony Abrahamsson
visar skulptur och grafik.
VIGRUM

Butiken startar igen, nyladdad
med saker för hösten och vintern.
Öppet t.o.m. fjärde advent.
I restaurangen serveras mat och
fika under hela konstaftonen.
Vigrum Konstform – Hovby efter
flygfältet

37

Välkommen till Lidköpings Konstförening och Lidköpings Konsthall
Vernissage lördag 31 oktober kl 11.00
Grafikutställning med
HÄLSINGBORGS GRAFISKA
Lördag 31 oktober till lördag 21 november
Besökslotteri, vinn verk av utställande konstnärer.
Mer info på www.lidkopingskonstforening.se
Dan Fröberg, konstnär och musiker, är hos oss och
presenterar ljudverket ”Hade de passerat gränsen…”.
Dan pratar och presenterar sitt verk kl 12.00, 16.00
och 19.00. Välkomna!
Konsthallen, Stenportsgatan 11
38
Spikengubbar
På 70-talet var vi ,förutom vår
lillebror, de enda barnen som
bodde året runt i Spiken.
Det fanns inte mycket annat att
göra än att gå runt i stugorna för att
prata och fika med de gamla. På så
sätt kom vi nära och lärde känna
många av dem. Det äldre gardet av fiskegubbar som vi
valt att porträttera är främst de fyra bröderna Ottersten,
sjöfolk på det ena eller andra sättet: Erik ”Lotsen”, Abel,
Johan-Ivar ”Ivar”, Sigfrid ”Sigge” och ”Pelle på Ankarvik”.
Naturligtvis var fiskegubbarna många fler, men vi har valt
att gestalta dem som vi minns bäst i vår utställning!
EFS KYRKAN

Linda och Veronica Berling
Östergatan 20

www.konstafton.se
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”Natten återspeglas på floden och medan vi begrundar
vattnet glider den stjärnklara världen på drift”.
OPHELIA MEMORIA

Hologram. Installation, i gamla vattentornet av
Africa Coll & Helena Larsdotter.
Utställning i samband med installationen visas på Folkets hus.

GRAFFITI

40

Aikakone och Noeism har uttryckt sig genom graffiti sedan
99 och 98. Under sena nätter och i skydd av mörker har de
utvecklat sina verk.
På senare år deltar de i olika evenemang och festivaler för att
bjuda på livemålning där man kan se ett verk byggas upp från
grunden, till färdigt resultat in på kvällen. Gör gärna flera besök under dagen för att se målningen växa fram.
Nya stadens torg
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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

0512-337 77

Vi ger kunskap och information
om alkoholfria drycker.

0733-83 83 62 | fruktdrycker.se
Projektet stöds av:

Konstnärsföreningen LIDAN
tackar alla som har varit med och stöttat
projektet och gjort det möjligt att genomföra konstafton för åttonde gången.

Konstnärsföreningen

LIDAN
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www.konstafton.se

