
Fred 7/9 Vernissage 18-20 på konsthallen
Fotobaserad konst från Centralasien

Lörd 8/9 Hovdala och Wanås
På Hovdala ser vi Ehrenborgska lägenheten, köksträdgården och en konstutställning med
Edvard Koinberg. Vi fortsätter till Wanås slott där vi framför allt ser flera pågående utställningar
med den internationellt kände Chiharu Shiota. Det blir även en kort vandring i skulpturparken

Torsd 13/9 talar Eva Hild om  "Konsten, kampen och knepen"
Eva Hild är känd för sina skulpturer bl a Rubatoskulpturen vid Malmö Live.

Lörd 22/9 Väggmålningar i Malmö och konstnärskollektivet Addo
Med guidning av vårens föreläsare från Artscape åker vi runt med bussen i Malmö och tittar på
väggmålningar på olika byggnader. Efter lunch besöker vi konstnärskollektivet Addo med
konstnären Pia Hansson i spetsen och får se dagsaktuell konst främst inom måleri.

Torsd 4/10 talar Peter Elfman om ”Fåglar i konsten – förr och nu”

Torsd 25/10 talar Måns Holst Ekström med italiensk renässans på temat

Lörd 20/10 Torups slott, Statarmuseet och Borgeby slott
Vi får en guidade visningar av 1500-talsslottet i Torup grupper där den andra gruppen ser det
närbelägna statarmuseet. En kort busstur för oss till Borgeby slott där en guide visar oss slottet
och berättar om dess långa historia. Där ser vi också konstmuseet efter Ernst Norlind.

Lörd 17/11 Amalienborg och Hirschsprungska samlimgen
Amalienborg är delat på 4 palats. Däribland Christian VIII plats med Amalienborgmuseet.
Vidare ser Christian IX palats som också är Margarthe II:s residens.
Hirschsprungska samlingen visar Michael Ancher og kvinderne fra Skagen
Eventuellt kompletterar vi programmet med Davids Samling som bl a har en del Hammershöi.

Så blir det en höstfest på konsthallen. Tiden ännu ej klar.

Lörd 15/12 Och sist för året kommer gallerirundan i Lund

Föredragen på konsthallen 18.00 på torsdagar är kostnadsfria och öppna för alla.

Styrelsen i Lunds Konsthalls Vänner Anders Blomberg, ordförande 0706-028981; Gunnar
Ericson, sekreterare 0708-341397, Viveca Landelius 0703-002029; Eva Pålsson 0762- 657955;
Lennart Bondesson 125067; Solveig Sandstedt 0703-713338; Ulf Steiner, kassör 148334

De som inte betalat årsavgiften 200 kr för 2018 kan betala på vårt bankgiro 5622-2144

Lunds Konsthalls Vänner

Preliminärt höstprogram 2018
med reservation för ändringar
Detaljerat program beräknas utkomma ca 15/8


