
 
 

 
 

Besök hos Sveriges sydligaste krukmakare Leif Nilsson i Smygehamn 2017-
09-09. 
Akvarell: Anders Blomberg 
 
 
 

 

Vårprogram 2018 
 

            Lunds Konsthalls Vänner 
 
 

Obs! Vi använder Lundabussar 

för två av våra resor i vår. För de 

andra två använder vi Thells 

bussar. Se på respektive 

programpunkt! 

Vi ber er som inte redan 

betalt att nu betala 

årsavgiften på 200 kr till vårt 

bankgiro 5622-2144 



 

Lunds Konsthalls Vänner 

Kalendarium våren 2018 

 
18 januari          Föredrag ”Att uppleva arkitektur”, Madeleine Brandin  

1 februari Föredrag ”Urban samtidskonst förnyar stadsbilden” 

Tor Hedendahl och Daniel Wakeham/Artscape 

16 februari Vernissage Qui Zhije 

7 mars  Årsmöte på Siriusorden 

17 mars  Resa till Danmark 

7 april  Resa till Österlen 

5 maj  Resa till Malmö 

26 maj  Resa till Bjärehalvön 

1 juni  Vernissage ”Undersökningar” 

13 juni  Sommarfest på konsthallen 

 

Varmt Välkomna till vårens programpunkter! 

 

 

 

Torsdagen 18/1 kl. 18.00 på Konsthallen Arkitekt Madeleine 

Brandin ”Att uppleva arkitektur” 

 

 
 

 

 

Med utgångspunkt från Madeleine  
Brandins egna böcker ”Lust på Söder- 

slätt” och ”Horisonten följer med”  

får vi en personlig ingång till temat 

”att uppleva arkitektur”. Egna foton  

och poesi illustrerar föredraget och  

öppnar våra ögon för temat. 

 

Madeleine Brandin är arkitekt och  

författare. Som arkitekt har hon arbetat 

i flera olika roller; senast som stads- 

byggnadsdirektör.   
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Torsdagen 1/2 kl. 18.00 på Konsthallen 

Tor Hedendahl och Daniel Wakeham/Artscape ”Urban 

samtidskonst förnyar stadsbilden” 

 

 
  Phlegm 2014, Malmö 

 

Fredagen 16/2 Vernissage kl. 18.00 – 20.00  

Konsthallen Qiu Zhijie. ”Resor utan ankomst” 
Utställningen har tidigare visats på Van Abbemuseum, Eindhoven och därefter på 

Centre d'Art Contemporain i Genève. Qiu är en av sin generations främsta kine-

siska konstnärer. Han arbetar med många olika medier och hans konstnärskap 

utforskar en vidare helhetssyn på tillvaron – förändring, tradition och globali- 

sering är viktiga teman för Qiu.  

 

Onsdagen 7/3 kl.18.00. ÅRSMÖTE med middag, Siriusorden 
Årsmöte på Siriusorden, Västergatan 13, (tvärgata till Nygatan) klockan 18.00 

med stadgeenliga ärenden, middag, närvarolotteri och stipendieutdelning. 

Valberedningens förslag till styrelse kommer att läggas ut på Konsthallen och delas 

ut på mötet. Årsmötet avslutas med buffé-middag med vin. Kaffe och kaka ingår. 

Middagen avslutas med att vi får träffa årets stipendiat som också presenterar sin 

konst. Därefter blir det utlottning i närvarolotteriet. Alla närvarande medlemmar 

får delta. 

Middagen är delvis subventionerad och kostar med vin 320 kr som betalas till vårt 

bankgiro 5622-2144 i förskott. 

Anmälan till måltiden senast 26 februari till Ulf Steiner, 046-14 83 34, 0705-

688 441.  e-post: ulf@bernoulli.se. 

Grundarna av Artscape, Tor Hedendahl 

och Daniel Wakeham, berättar om sina 

storskaliga gatukonstprojekt. Vi får en 

inblick i både kända internationella 

konstnärers verk och några av våra lokala. 

Tor och Daniel berättar också 

om projektens sociala kontext och hur 

projekten har genomförts. I föredraget får 

vi se bilder på muralmålningar och andra 

installationer från Artscapes projekt i 

Malmö 2014 och 2015, i Göteborg 2016 

och senast i Värmland 2017. 

 

mailto:ulf@bernoulli.se


Lördagen 17/3 – resa till Danmark. Besök på Arken, 

Grundtvigkirken och Kunstforeningen Gl Strand 
 

 
 

 

 

 

 
 

Samordnare: Anders Blomberg 0706-028981 och Lennart Bondesson 046-125067  

Avresa: 09.30 lördag 17 mars från Godsmagasinet med Lundabussar 

Åter Lund: c:a 17.00 

Pris: 730 kr för medlem och 780 kr för icke medlem i mån av plats. I priset ingår 

guide, lunch och eftermiddagskaffe. 

Bindande anmälan senast 5 mars till Ulf Steiner, 046-14 83 34, 0705-688 441 

e-post ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas  

till alla anmälda. 

 

 

På Arken visas Alphonse Mucha, 

nästan att betrakta som en ikon för 

Jugendstilen, i vart fall inom det 

grafiska området. Utöver sina 

grafiska verk har han gjort 

monumentalmålningar till den 

tjeckiska historien i Prag. Mucha 

gjorde också affischer till den 

världsberömda skådespelerskan 

Sarah Bernard, särskilt till pjäser 

hon själv satte upp. 

Lunch på Kabyssen strax intill 

Arken, danska smörrebröd 

beledsagade av en lille en. 

Därefter färd till Grundtvigskirken 

på Bjerget, ett arkitektoniskt 

mästerverk och ett monument över 

en man, som på ett unikt sätt har satt 

sin prägel på den danska kulturen 

ända in i våra dagar.  
 

Man kan endast få veta om kyrkans interiör är tillgänglig eller blockerad av någon 

förrättning inom 48 timmar före besöket. Om den är blockerad får vi nöja oss med 

exteriören och fara vidare till nästa programdestination. 

Vi avslutar resan på Kunstforeningen Gl Strand. Där visas verk av Jesper 
Christiansen, som anses vara en av Danmarks mest betydande samtida målare. 
 



Lördagen 7/4. Österlen med Gösta Wernermuseet, Fabriken 

och Elna Jolom 

 

 

 
Werner resp. Jolom 
 

Samordnare: Eva Pålsson 0762-65 79 55 och Gunnar Ericson 0708-34 13 97 

Avresa: 09.00 (OBS tiden!) från Godsmagasinet, Lunds C med Thells bussar 

Åter i Lund: cirka 17.30 

Pris: 540 kr för föreningens medlemmar och 590 kr för övriga.  

Bindande anmälan senast 25 mars till Ulf Steiner, 046-14 83 34 0705-688 441,  

e-post: ulf@bernoulli.se. Bekräftelse skickas till alla anmälda.  

Kost: Ange avvikande kostvanor vid anmälan. 

 

 

 

Efter lunch avfärd till Galleri Fabriken i Bästekille som har en 

samlingsutställning under påsken/konstrundan (med drygt 10 konstnärer). En del 

av 2017 års omtalade utställning med verk av fotografen Lennart Nilsson visas 

fortfarande.   

Avslutningsvis besöker vi en av Österlens glaskonstnärer – Elna Jolom med 

ateljé och utställning i N Björnstorp.  

 

 

Gösta Werner (1909 – 1989) muséet i 

Simrishamn har en permanent utställning 

som skildrar konstnärens rika produktion 

med verk från hav och seglats, landskap 

i olika väder samt den s.k. Taubesviten 

som illustrerar Evert Taubes visskatt.  

 

I museet finns också en aktuell 

utställning från årets konstrunda. Hasse 

och Ia Karlsson (akvarell respektive 

akryl), ställer ut i museets nedre plan.  

 

Lunch intar vi på Hotell Svea alldeles 

intill Gösta Wernermuséet. Vi kan också 

passa på att se den prisbelönta 

hamnpromenaden (Siennapris 2016) i 

samband med lunchen. 
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Lördagen 5/5. Malmöresa - Limhamns kalkbrott, 

Katrinetorps gård och Hangaren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samordnare: Ulf Steiner 046-14 83 34, 0705-688441 och Gunnar Ericson  

0708-34 13 97 

Pris: 560 kr för föreningens medlemmar och 610 kr för övriga.  

Avresa: 09.30 från Godsmagasinet, Lunds C med Lundabussar 

Åter i Lund: cirka 17.30 

Bindande anmälan senast den 23 april till Ulf Steiner, 046-14 83 34  

0705-688 441, e-post ulf@bernoulli.se. Bekräftelse skickas till alla anmälda.  

Ange även avvikande kostvanor. 
OBS! Katrinetorps gård är inte fullt ut tillgänglighetsanpassat 
 

Vi börjar med besök och guidning i det storslagna och unika kalkbrottet i 

Limhamn som normalt är stängt för allmänheten.  Vi får berättat om brottets 

intressanta natur- och kulturhistoria. Vi får också se Mike Nelsons 

storslagna landart-projekt och konstnärliga gestaltning ”408 tons of 

imperfect Geometry” som invigdes 2014. 

Vi besöker därefter Katrintorps gård i södra delen av Malmö. Katrinetorp är 

ett av landerierna (sommarvistena) utanför Malmö och har rustats upp både 

vad gäller byggnader och trädgård. Vi får en guidad rundvandring i 

byggnader, trädgård och den engelska parken. I mån av tid besöker vi också 

den nyanlagda Millennieskogen från år 2000. Under besöket blir det lunch 

med kaffe i Klein´s restaurang.  

 

Resan avslutas inne i Malmö vid Enskifteshagen. Där ligger Hangaren, en 

f.d. lagerlokal med ett 40 tal stora muralmålningar (inomhus) av 

internationella och lokala konstnärer. Gatans graffitti-konst har med detta 

flyttat in och fått en egen konsthall. Initiativtagaren och konstnären Pärra 

Andreasson med lång erfarenhet från Malmös Graffitti-scen guidar oss. 
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Lördag 26/5 Bjärehalvön med Ulla och Gustav Kraitz, 

Norrvikens trädgårdar och Birgit Nilsson-muséet 

Samordnare: Viveca Landelius 0703-002029 och Solveig Sandstedt 0703-713338 

Pris: 720 kr för föreningens medlemmar och 770 kr för övriga  

Avresa: 09.00 (OBS tiden) från Godsmagasinet, Lunds C med Thells bussar 

Åter i Lund: cirka 17.30 

Bindande anmälan senast den 14 maj till Ulf Steiner, 046-14 83 34, e-post 

ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla 

anmälda. 

 

Fredagen 1/6, vernissage kl. 18.00-20.00, Konsthallen 

”Undersökningar” 
Gert Aspelin, Lena Bergendahl, Ingela Ihrman, Anna Ling, Mariana Manner,  

Ursula Nistrup, Filippa Pettersson, Amalie Smith. Utställningen samlar konstnärer 

från regionen med sinsemellan olika bakgrunder och uttryck. Konstnärernas olika 

projekt i utställningen snuddar eller hakar i varandra, men är i mångt och mycket 

egna världar av undersökningar. Den konstnärliga undersökningen kan vara den  

fria sonderingen med ateljén, omgivningen eller den egna tankevärlden som 

förutsättning. 
 

Onsdagen 13/6. Sommarfest kl. 18.00 på Konsthallen 
Vi avslutar våren med sommarfest. Subventionerad måltid, (priset är 190 SEK)  

som betalas i förskott till vårt bankgiro 5622-2144. Anmälan senast den 5 juni till 

Ulf Steiner 046-14 83 34 eller på mail ulf@bermouilli.se.  

 

 

 

 

Vi besöker Ulla och Gustav Kraitz utställningslokal och vackra trädgård fylld 

med deras skulpturer på Hallandsåsens sydsluttning. Gustav är keramiker och 

arbetar både med stengods och med granit i sina skulpturer. Ulla är både målare 

och skulptör. De arbetar ofta tillsammans i uppmärksammade offentliga 

gestaltningar som t.ex. verket ”Hope” i New York och skulpturen av Birgit 

Nilsson i Båstad. Resan fortsätter till Norrvikens trädgårdar där vi får en guidad 

promenad i trädgården. Lunchen intar vi i det nyrestaurerade Orangeriet som 

ligger invid den restaurerade Abellinska villan. Sedan besöker vi Birgit Nilssons 

Museum i Båstad där vi guidas och får höra om hennes intressanta och 

framgångsrika liv. Vi ser också den nyligen invigda Birgit Nilsson-skulpturen. 
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LUNDS KONSTHALLS VÄNNER 
 

 
 

Lunds Konsthalls Vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder  

Lunds konsthalls  verksamhet.  Vännerna  verkar  för  kunskap  om  och   

engagemang  för samtida konst. 
 

Som medlem i Lunds Konsthalls Vänner får du 
 

o delta i ca 8 konstresor per år 
 

o möjlighet att lyssna på intressanta konstföreläsningar 
 

o delta i besök på gallerier och unika konstsamlingar 
 

o gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall 
 

o inbjudan till årsmöte med middag, vårfest, höstfest samt glöggparty 
 

o delta i årsmötets närvarolotteri med konst och konsthantverk 
 

o stödja en ung lovande konstnär med stipendium 
 
 

Årsavgiften för 2018 är 200 kr/medlem och kan betalas på bankgiro 5622-2144 för 

de som inte redan har betalat. 
 

Vår hemsida: lundskonsthallsvanner.com 
 

Styrelsen i Lunds Konsthalls Vänner: 

Anders Blomberg, ordförande 0706-028981, Ulf Steiner, kassör 046-14 83 34,  

0705-688441, Gunnar Ericson, sekreterare 0708-341397, Viveca Althin Landelius 

0703-002029; Eva Pålsson 0762- 657955; Lennart Bondesson 046-125067;  

Solveig Sandstedt 0703-713338 
 

ANMÄLAN till respektive arrangemang kan ske per e-post eller telefon till den 

eller de som står efter programpunkten. Anmäl med namn och telefonnummer. 

Ange även namn och telefonnummer på medresenärer som anmäls samtidigt. 

Notera önskemål som vegetarisk mat på er anmälan. 
 

Föredragen är öppna för alla. Övriga arrangemang är öppna för medlemmar. 
Anhöriga kan dock i mån av plats medfölja mot en förhöjd avgift. Bekräftelse 

skickas till anmälda på researrangemang. Betala ej före bekräftelsen. Se även 

respektive programpunkt. 

 

 

 


