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och välkomna till första nummret av 
HusbygårdsMagasinet.

Detta är en remake av det gamla medlemsbladet 
och ni kommer att finna att det innehåller mer än 
rent föreningsanknytna ämnen. Den kommer att 
innehålla tips om sevärda utställningar, kanske nå-
gon recension, lite tips om utställningar ni kan vara 
med i och och annat smått och gott som händer i 
konstvärlden. I varje nummer kommer vi också att 
presentera en medlem med ett porträtt med lite 
tankar om konst och liv.

Naturligtvis kommer vi att skriva om allt som hän-
der här på Husby gård och vad föreningen är med 
om. Vi tittar på utställningar som varit, utställning-
ar som kommer och kanske en och annan tillba-
kablick på saker som skett under åren föreningen 
funnits.

I detta nummer hittar du bland annat en annons 
för Husby konstsalong, en stor utställning som 
kommer att ske på olika platser i Husby. Konst kom-
mer att visas på Kulturskolan, biblioteket, Folkets 
Husby, här hos oss och i en tom butik i centrum.  
Ett spännande initiativ som vi blivit inbjudna att 
arrangera. 

Magasinet kommer också att innehålla ett kalen-
darium så att du kan hålla reda på vad som händer 
här hos oss. Magasinet kommer att komma ut en 
gång i kvartalet med start 2:a kvartalet 2022.

Vi tar gärna emot tips och tankar på vad vi skulle 
kunna skriva om så tveka inte att höra av dig på 
info@husbygard.nu.

Nu hoppas vi på att du får en trevlig läsning och 
kanske lite inspiration.

 

Konstpool är en organisation som hjälper konstnä-
rer att hålla koll på  utlysningar av olika konstnärli-
ga projekt och salonger runt om i norden. 
Sök på @konstpool.se på Facebook så hittar du 
aktuella ansökningstider till utställningar och lite 
annat smått och gott.

Vill du ställa ut din konst på Husby Konstsalong? 
Ansök redan idag! Anmälningsperioden är öppen 
fram till 30 april.

Första veckan i juni går Husbys konst- och kulturar-
rangörer ihop och anordnar Järvas största konstut-
ställning. I lokaler runtom hela Husby kommer konst 
av etablerade - såväl som oetablerade konstnärer 
mellan åldrarna 0-100 att ställas ut. Ansökan görs 
via formulär  på Kulturhuset Stadsteaterns websida. 
Glöm inte att mejla en bild på ditt verk till husby@
kulturhusetstadsteatern.se senast 30 april! Hör av 
dig till någon av arrangörerna eller till denna mej-
ladress om du har några frågor.

En jury bestående av representanter från Folkets 
Husby, Kulturhuset Stadsteatern, Husby konsthall, 
Kulturskolan Stockholm i Husby och Framtidens 
Hus väljer vilka verk som ska visas i utställningen.

Husby konstsalong är en utställning i samarbete 
mellan Kulturhuset Stadsteatern, Folkets Husby, 
Husby konsthall, Kulturskolan Stockholm i Husby, 
Framtidens hus och Husby bibliotek och visas un-
der Järvaveckan 2022.

Hej Vill du ställa ut?Valborg 2022Ställ ut på Husby 
konstsalong!

Inspireras av 
samtidskonst

Samtidskonstens mest spännande gallerier runt 
om i Europa möts på Stockholm Market Inde-
pendent Art Fair 26-29 maj i Skärholmen. Missa 
inte denna möjlighet att inspireras av det bästa 
inom samtidskonsten!

Efter två års pandemi är det återigen dags att fira 
Valborg igen med brasa och allt (med reservation 
för torrt väder). Det blir också trekamp, fiskdamm, 
tipsrunda, ansiktsmålning och ritbord för barnen. 
Kafét har öppet kl. 17-21 och vi serverar, förutom 
kakor, smörgåsar och  kaffe  också soppa. 
Elden tänds klockan 20 efter vårtal av Arash Sajadi.

I år arrangerar vi firandet tillsammans med Social-
demokraterna, Scouterna och Norra Järva Stads-
delsråd och med stöd av Stockholms stad.

Vi som jobbar på Husby gård:

Ellie Ghasri

Sven Einarsson

Piglet Mansour Hosseini 
Arbatan

Årets stipendiat
På årsmötet presenteras årets stipendiat som till-
delats 10.000 kronor för konstnärlig verksamhet. 
Juryn bestod i år av Olof Hansson, Jiasi Maciel och 
Carolina Oscarsson från Stadsteatern Husby. 
Vi tackar för deras medverkan och gratulerar sti-
pendiaten Johanna Bornsjö!



Husby konsthall
Under våren har vi visat två mycket fina utställ-
ningar i Husby konsthall. Först ut var Ines Se-
balj med sin berättelse om en uppväxt med en 
psykiskt sjuk mor och hur hennes tid i det forna 
Jugoslavien under Titos vakande ögon har format 
henne.  

Galleri Husby Gård
Galleriet har bjudit på utställningar av bland andra 
Seywan Saedian och Sumia Madi som visat målningar, 
teckningar och textila verk. En spännande blandning 
som vanligt. Utställningarna fortsätter och medlem-
mar kan ställa sig i kö för att ställa ut. 2022 är redan 
fullbokat så första lediga tid finns under 2023.

Shamsi Moselis utställning Barn och kärlek rönte 
också mycket uppskattning. Shamsi har skapat ut-
ställningen tillsammans med barn i Järva och te-
mat var barns tankar om kärlek och deras sätt att 
gestalta sina tankar.

Loppistajm  
i trägårn

Teater igen på 
Husby gård

HKHF tecknar IOP 
Årsmöte

Den 29 maj är det dags för loppis igen på Husby 
gård. Då kör vi åter vår traditionella vårloppis. Kom 
och fynda eller sälj det du inte behöver. Hyr en 
plats för 100 kronor. Vi går runt och tar upp betal-
ning under dagen. Tiden är 12-16.

Kafét är öppet under dagen med hembakade bak-
verk, ekologiskt kaffe och goda smörgåsar.
Blir det regn ställer vi in. 

Föreningen har tecknat ett IOP-avtal (Idéburet of-
fentligt partnerskap) med Rinkeby-Kista stadsdels-
förvaltning kring Art Camp och Konstakuten. Båda 
projekten har vi hållit på med under lång tid men 
nu får vi extra pengar från stadsdelen och kan sats-
ta lite extra på vårt arbete med konst och kultur i 
stadsdelen. Ett erkännande från politikerna om att 
föreningen är en viktig del av lokalsamhället i Järva.

Efter två är är Mittiprickteatern tillbaks på Husby 
gård med sin sommaruppsättning. I år framför de 
Djungelboken och som vanligt blandas professio-
nella skådespelare med amatörer och ungdomar 
från Husby. Vi är verkligen glada för att de kommer 
hit till oss igen!
Speltillfällen blir tisdagen 28 juni klockan 13.00 och 
17.00, onsdag 29 juni klockan 17.00, fredag 1 juli kl 
17.00 och måndag 4  till fredag 8 juli klockan 17.00.

Missa inte årsmötet - en chans att göra din röst hörd. 
Föreningens styrelse går igenom allt som hänt i för-
eningen sedan förra mötet och vinnarna i konstlot-
teriet dras. Som vanligt bjuder vi på kaffe och kaka. 
Datum? 24 april. Tid? 16:00. Var? Storstugan.



Shamsi Moseli föddes och växte upp i nordvästra Iran, 
Azerbajdzjan. Efter att ha avslutat sina gymnasiestudier 
flyttade hon till Istanbul i Turkiet för att studera konst 
på Mimar Sinanuniversitetet. Shamsi flyttade sedan till 
Sverige för att slutföra sin Masterutbildning på Högsko-
lan för Design och konsthantverk i Göteborg.

Hon har ställt ut i flera länder inklusive Sverige, Stor-
britannien, Turkiet, Iran och San Francisco, Los Angeles 
samt San Diego, USA. Idag är hon verksam i Stockholm 
och arbetar bland annat som konstpedagog på Husby 
Konst & Hantverksförening. Shamsi har precis avlsutat 
en utställning i Husby konsthall som gick under namnet 

Barn och kärlek när jag ställer mina frågor till henne. 
På frågan hur hon helst skapar sin konst svarar hon: 
”Hur och med vilka medel eller teknik du skapar med 
har en sekundär betydelse för mig. Du kan skapa med 
ett leende, en blick, en rörelse eller ett enda ord.”

Varför man väljer att bli konstnär är olika från person till 
person.  Shamsi säger om sitt skapande: 
”Drivkraften för mig är att skapa kring något som 
omfamnar, inkluderar och tilltalar människans allra 
djupaste längtan.” Det räcker att vara uppmärksam; in-
spirationen kommer när du är redo.

”Att få skapa fritt är precis som 
glädjen, människans födslorätt.”

Porträttet

Ljuset i huset



11-14 april. Art Camp för barn och ungdomar i 
Husby. Kom och prova på olika konstnärliga tekni-
ker. Klockan 11:00 till 15:00.

13 april. Hitta i ditt Husby. 
Gå en spännande tips-
runda och lär känna 
Ditt Husby. 
Start klockan 13:00 på 
Husby gård.  
För hela familjen.

23 april får vi besök av läslandet som improviserar 
och framför sagor i vår trädgård. Klockan 12:00.

Kalendariet

30 April blir det valborgsfirande för hela familjen 
men tyvärr utan brasa i år.

29 maj är det dags för loppis på Husby gård. Boka 
en plats och sälj eller kom och fynda. Kafét är 
öppet  som vanligt.

1-5 juni. Husby konstsalong slår upp dörrarna 
med konst av såväl etablerade som oetablera-
de konstnärer. Du  kommer att hitta konst på 

olika platser i Husby: Biblioteket, Kulturskolan, 
Folkets Husby, på Husby gård och i en tom butik 

i centrum. Öppet dagligen. 

11-23 juni. Fritt broderi i Galleri Husby Gård i sam-
arbete med FA-Centret i Akalla. Är du intresse-
rad av att delta i en workshop torsdagen 21 april 
klockan 17:00 på Husby gård om broderi så kan du 
höra av dig till info@husbygard.nu.


