HuddingeKonstnärsKlubbs
Vänner - HKKV
är en ideell förening vars uppgift är att
främja konstintresset i Huddinge och
stödja HuddingeKonstnärsKlubbs
verksamhet. Detta sker genom inköp
av verk gjorda av HKK-konstnärer.
Konstverken lottas sedan ut en
gång per år bland medlemmarna i
HKKV.

Konsthösten 2015

17 maj - 30 september
Cecilia Frisendahl-minnesutställning

22 augusti – 6 september
Matts Jungstedt – måleri och teckning
2 september
Matts Jungstedt föreläser

30 augusti
Håkan Bull visar ABFs konstsamling

19 september
KONSTVANDRING I VÄSTERTORP

12 – 27 september
Mirjam Norinder och Kirsten Goaemaere ”Dear battle friend” – Mailart”

HuddingeKonstnärsKlubb
bildades 1988 som organisation och
mötesplats för Huddinges yrkesverksamma bildkonstnärer. HKK bedriver
sin utställningsverksamhet i den södra
flygeln till Fullersta gård.

26 september
1000 METER KONST OCH HANTVERK

3 – 18 oktober
Maria Johansson ”Min själ är som två vilda fåglar” - inspiration Munch
14 november - 6 december
Mischa Björkroos och Nicos Terzis ”Peace”

Anders Nordin visar sina prisbelönta motorcyklar på 1000
meter konst och hantverk, inbjuden av HKK

11 november
WORKSHOP PÅ LITOGRAFISKA MUSEET

HKKV ser konsten som ett vilorum för eftertanke, inspiration och lärande. Vi vill verka
genom att ge möjlighet till dialog och lärande över den konst som pågår, i våra ateljébesök, utställningar och konstvandringar.

25 november
Konstnärsamtal på Huddinge huvudbibliotek
12 december
JULMARKNAD/HKK Konstkalender

Medlemskap

Medlemsförmåner

HKKV-kontakt
Reneé Fougstedt,

renee@fougstedt.se

070-6882776

Sven K 2015 - 2

För senaste information om aktiviteter gå in på www.huddingekonstnarsklubb.se och se
under rubriken ”Vännerna”

Skriv in i
kalendern
och väl
mött på
höstens begivenheter
Hälsningar Styrelsen
gm Stella Larsson

VÄNNER

Del i HKKV:s konstlotteri.
Information om utställningar arrangerade av HKK.
Konstaftnar och ateljébesök
Workshops och föreläsningar
10% rabatt vid inköp av konst i Flygeln, Fullersta gård.
20% rabatt på Huddinge Trångsunds glasmästeri.

12 - 20 december
HKK Konstkalender

Huddinge KonstnärsKlubbs

Medlemsavgiften är 200 kr per år och kan lösas i samband med utställningar eller insättning
av medlemsavgift på Plusgiro 23 36 08-9. Märk talongen med HKKV och uppge namn,
adress, telefon och e-postadress.
w
w
w
w
w
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24 oktober - 3 november
Jon Knutsson-målningar

Utställningar i Flygeln, Fullersta Gård
Fullersta gårdsväg 18, 141 35 Huddinge
(pendeltåg till Huddinge station, promenad ca 400 m
till Fullersta Gård). www.huddingekonstnarsklubb.se

22 augusti – 6 september
Matts Jungstedt – måleri och teckning

Vernissage lördag 22 augusti kl. 12-16
Öppet: lördag – söndag
kl.12-16

12 – 27 september
Mirjam Norinder och Kirsten Goaemaere
”Dear battle friend” – Mailart”

Vernissage lördag 12 september kl. 12-16
Öppet: lördag – söndag kl. 12-16
Teman som vänskap, den kreativa processen
och vår samtid tas upp i bild- och handarbetescollage.
Konstnärer är Kirsten Goaemaere från Belgien och Mirjam Norinder från Sverige. Sedan
tio år tillbaka brevväxlar de båda. Det går till
så att
verken sänds fram och
tillbaka mellan länderna
med post. Konstnärerna lägger
till, tar ifrån,
avslutar och
startar nya verk.

Cecilia Frisendahl-minnesutställning
Grudes Litografiska museum, Sundby gård,
Huddinge. Öppet: ons kl.11-15 , sö kl.11-16

17 maj - 30 september

30 augusti
kl 13 visar Håkan Bull delar av ABFs konstsamling på ABF-huset i Huddinge.

Övriga aktiviteter under hösten 2015

12 - 20 december
HKK Konstkalender

12 december
JULMARKNAD/HKK Konstkalender

Program för hösten 2015
3 – 18 oktober
Maria Johansson
”Min själ är som två vilda fåglar”
- inspiration Munch

Vernissage lördag 3 oktober
kl. 12-16
Maria Johanssons verk är
ett slags möblemang av
bilder. Hon arrangerar
sina målningar till förtätade konstellationer som
framkallar drömmar och
minnen. Och som utspelar sig i det inre
landskapets verklighet. Hennes målningar
bildar sammanfogningar av en underliggande

Flygeln Fullersta gård, kl 19
Anmälan senast 28/8
Bildkonstnär och grafiker som berättar om
sitt mångåriga konstnärskap

2 september
Matts Jungstedt föreläser

berättelse med olika orsaker och utseenden.
Bilderna får oss att se skarvarna mellan.

19 september
KONSTVANDRING I VÄSTERTORP

fina utbud av högklassig konst som finns i
Västertorp.
Vi startar vår vandring utanför tunnelbaneutgången vid Västertorpsplan kl 11.00 .
Vandringen tar ca 2-2,5 timmar inklusive
fikapaus på något kafé i området.

26 september
1000 METER KONST OCH
HANTVERK

Utställningen med himlen som
tak sträcker sig längs parkvägen
från Huddinge station till
Fullersta gård, kl 11-15

11 november
WORKSHOP PÅ LITOGRAFISKA MUSEET

Anmälan senast 6/11
Samling kl.18.30 på Grudes Litografiska
museum, Sundby gård, Huddinge

Sten+fet färg+vatten=litografi

En kortkurs i litografi på Litografiska Museet,
då du får veta mer om 1800-talets massframställning av bilder som senare blev ett exklusivt
uttryck för konstnärer. Du får också pröva på
att litografera en egen bild på sten och trycka
under handledning av museets tryckare.
Möjlighet att fika och köpa smörgås finns på
Litografiska museet.

är det konstnärsamtal på Huddinge huvudbibliotek om Olles konst i
synnerhet och om konst i allmänhet. Medverkar gör konstnärerna Håkan
Bull och Olle Magnusson. Allmänheten inbjuds att lyssna på och delta i
samtalet.

25 november kl 18.30

Huddinge Huvudbibliotek: Olle Magnusson är utsedd till höstens HKK
konstnär.
Olle visar ett verk på biblioteket (nära entréhallen) oktober - december.

Hösten 2015

under ledning av Ben Stenmark och Cecilia
Sjölander, en favorit i repris från 2014. 19
september. Anmälan senast 17/9
Vi vill att fler ska få möjlighet att ta del av det

24 oktober - 3 november
Jon Knutsson-målningar

Vernissage lördag 24 oktober kl. 12-16
14 november - 6 december
Mischa Björkroos och Nicos Terzis
”Peace”

Vernissage lördag 14 november kl. 12-16
En utställning med
vita verk,
fredens
färg, då det
2015 är 70
år sedan
andra världskriget tog slut.

