är en ideell förening vars uppgift är att
främja konstintresset i Huddinge och
stödja HuddingeKonstnärsKlubbs verksamhet. Detta sker bland annat genom
inköp av verk gjorda av HKK-konstnärer.
Konstverken lottas sedan ut en gång per
år bland medlemmarna i HKKV.
HuddingeKonstnärsKlubb
bildades 1988 som organisation och mötesplats för Huddinges yrkesverksamma
bildkonstnärer. HKK bedriver sin utställningsverksamhet i den södra ﬂygeln till
Fullersta gård.

HKKV på Huddingedagarna 2016

HKKV vill ge möjlighet till dialog, inspiration och lärande över den konst
som pågår, i våra ateljébesök, utställningar,
konstnärssamtal och konstvandringar.
Medlemskap
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.

Hösten 2016

Medlemsförmåner
Del i HKKVs konstlotteri
Information om utställningar arrangerade av HKK/HKKV
Konstaftnar och ateljébesök
Workshops och föreläsningar
10% rabatt vid inköp av konst i Flygeln, Fullersta gård
20% rabatt på Huddinge-Trångsunds Glasmästeri
För senaste information om aktiviteter, gå in på:
www.hkkvanner.se.

Huddinge konstnärsklubb
HKKvänner

Workshop på Litograﬁska museet
Bilderna i denna information representerar verk av en
del av HKKs medlemmar, från tidigare och kommande
utställningar samt från HKKVs övriga aktiviteter. Bilderna
kan vara beskurna.

Sven K 2016 - ht

HKKV-kontakt
Renée Fougstedt
renee@hkkvanner.se
070-688 27 76
www.hkkvanner.se

Kalendarium hösten 2016
se också www.hkkvanner.se

27/8 - 18/9
Tre målare - Birgitta Engström, Gugge
Norinder, Mari-Sofi Lorantz

Gugge
Norinder, HKK

Vernissage lördag 27 augusti kl 12-16
Öppet: lördag – söndag kl 12-16
7/9 Guidad visning
Gustavsbergs porslinsmuseum och utställning
Stig Lindberg 100 år
Tid: Onsdag den 7 september klockan 18:30
Plats: Gustavsbergs porslinsmuseum, Odelbergsväg 5, Gustavsberg
Transport: Samordnad biltransport om möjligt,
eller buss 474 från Slussen som går 4-5 ggr/timme och stannar utanför fabriken (ca 20 minuter)
Kostnad: Blir vi 10 stycken så är kostnaden 100
kronor per person vilket också inkluderar entréavgiften på 45 kronor. Den slutliga kostnaden
avgörs av hur många vi blir.
Anmälan till stella.larsson@karolinska.se, senast
29/8.
24/9
1000 meter konst
& hantverk
Utställningen med himlen som
tak sträcker sig längs parkvägen
från Huddinge station till
Fullersta gård, kl 11-15.
Program vid Fullersta gård med Kulturskolan, Jazzgruppen: Fullersta Furious Five
Quartet och Karnevalståg med Teater Slava
Mer information: www.hkkvanner.se

10/11
Offentlig konst i Huddinge
Plats: Konstcentralen, Edsvägen 3. Tid: kl 19
Håkan Bull visar bilder och berättar.
Anmälan till stella.larsson@karolinska.se, senast
7/11.
19/11 – 11/12
På entréplanet
Mats Wilhelmsson –
målningar & grafik

24/9 – 16/10
HKK NU! 2016
Grupputställning med HKK:s medlemmar på
båda våningarna. (vernissage under 1000 m
konst & hantverk).
Vernissage lördag 24 september kl. 12-16
Öppet: lördag – söndag kl.12-16
10-14/10
Huddinge demokratidagar: Samtal kring
konsten i Huddinge
För mer information se www.hkkvanner.se
22/10 – 13/11
In Memoriam Peter Olsson
— målningar, teckningar
Minnesutställning på båda
våningarna.
Vernissage:
lördag 22 oktober kl. 12-16
Öppet:
lördag – söndag kl.12-16

18/12
Konstkalenderns konstoriginal visas
Kl. 12-16

På övervåningen
Nina Johansson –
ny medlem i HKK
Nina ställer ut målningar i Galleri HKK.

2017
5/1 – 8/1
Fullerstapaletten – HKKVs målargrupp
MatsWilhelmsson

Vernissage lördag 19
november kl. 12-16
Öppet: lördag – söndag kl.12-16
Nina Johansson, HKK

24/11
Konstnärssamtal Flygeln
Tid: kl 19. Mats Wilhelmsson. Anmälan till
stella.larsson@karolinska.se senast 21/11.
4/12
Björn Bernström: Akvareller
Plats: Konstcentralen, Edsvägen 3
Tid: kl 12-17

Peter Olsson, HKK

22/10-4/12
Vernissage + konstnärssamtal kl 13
Simons café i Fullersta gård Eleonor RydingThunholm.
Öppet på
Simons café:
Ti-sö 11-18,
to till 19, må
stängt.
Eleonor RydingThunholm, HKK

17/12
HKKs julmarknad
och konstkalender
2017
Kl 12-16. HKKV
bjuder på glögg och
pepparkakor.

Björn
Bernström

Visning av Björn Bernströms akvareller och
demonstration av material för akvarellmålning.
Endast medlemmar i HKKV, HKK och Nordiska Akvarellsällskapet. Deltagaranmälan och
frågor till: hakanbull1@gmail.com

På entréplanet
”Mellan himmel
och hav”.
På övervåningen
”Fullersta Gård –
fria tolkningar”
Galleri HKK.
Vernissage torsdag 5 januari kl. 12-16
Öppet: torsdag – söndag kl.12-16

MÅLARGRUPP
Under våren 2016 startade HKKVs målargrupp
”Fullerstapaletten”. Målargruppen är öppen för
HKKVs medlemmar. Vi ses en gång i veckan
och målar några timmar tillsammans med lite
stöd då och då av HKKs konstnärer. Gruppen är
full för närvarande, men det går att anmäla sitt
intresse att vara med längre fram till Madeleine
Engfeldt-Julin eller Ann Österberg från HKKVs
styrelse som är samordnare av gruppen.
Tid: Tisdagskvällar 18:30 – 21:00 (inkl. återställning av lokalen). Kostnaden per termin är 250
kronor.
Utställningar i Flygeln, Fullersta gård

Fullersta gårdsväg 18, 141 35 Huddinge

(pendeltåg till Huddinge station, promenad 400 m)

