MARS 2017
Kalendarium
5-26.3
Cecilia Castro Rojas
Galleri Husby Gård
Måleri och tryck.
25-26.3
Afternoon Tea.
Klockan 13-16.
1-30.4
Richard Friesendahl.
Gouacher i Galleri Husby Gård.
8.4
Within the Scope of Activity
i Husby Konsthall.
Saadia Hussain, Sahar Tavasolian,
Roberto N Peyre och Nadja Ekman.
23.4
Årsmöte
Storstugan, 16:00

Husbystigen 8, Husby Gård, 164 30 Kista
Tel: 08-751 11 88, mail: info@husbygard.nu, Web: www.husbygard.nu

Karin Häll,
Hand.

Hej!
Årsmöte

Söndagen den 23.4 klockan 16 har vi alltså årets
ordinarie årsmöte. Då röstas ny styrelse fram
och verksamhetsberättelse och föreningens förvaltningsberättelse med revision och bokslut
presenteras. I samband med årsmötet presenterar vi vem som blivit utsedd till att bli årets
stipendiat. Vi kommer även lotta ut 6 st konstverk som är inköpta av er medlemmar samt
från två av utställande konstnärer i konsthallen.
Ditt medlemsnummer är din lott.

Stipendiet

Nu är det dags att börja tänka till om du vill söka
föreningens stipendium på 10.000 kr. En gång
om året delas detta stipendium ut. Sista ansökningsdag är halvårsmötet i november. Exakt
datum meddelas senare. Du kan söka för egen
konstnärlig utveckling - kanske till en kurs, en
studieresa, kanske vill du utveckla en idé och
behöver medel till material eller kanske har du
någon helt annan spännande idé. Blankett kan
hämtas på Husby Gård eller laddas ner från vår
hemsida.

Nytt projekt

I samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har vi glädjen att inbjuda till en idétävling. Fram till och med den 1 april kan du
maila in din intresseanmälan eller lämna in
den i kafét.
Tävlingen går ut på att boende och/eller aktiva i Husby är välkomna att komma med konstnärliga förslag på hur vägen mellan Husby
Gård och Husby Centrum ska bli tryggare, mer
inbjudande. Det är ju en vägsträcka som upplevs mörk och otrygg särskilt vintertid.
Genom att med konstnärliga förändringar göra
vägen alldeles speciell kan vi dels locka ner nya
besökare till gården och även göra vägen trevligare. Det kan gälla ny spännande belysning,
självlysande vägbeläggning, konstverk längs
vägen, interaktiva lekfigurer eller något annat.

Vill du veta mer pratar du med Piglet.

Rap på Husbygardsdagen.

Först av allt vill vi påminna er som inte redan har
betalat in medlemsavgiften att snarast göra det
om du vill kunna vara med och rösta på årsmötet
den 23.4 klockan 16. Vi har ju den regeln att man
ska ha betalt 6 veckor före årsmötet.

Du som lämnat intresseanmälan kommer att
kallas till möten då vi jobbar vidare med idéerna
och jobbar fram konkreta modeller. I maj kommer sedan allmänheten bjudas in och får rösta
fram vinnande förslag.

Valborg

Bakning

Den 30 april kommer vi som vanligt fira valborgsmässoafton hos oss på Husby Gård. Då behövs hjälp med att bemanna 5-kampen för barn,
vakta elden och även släcka elden. Finns du som
skulle vilja uppträda med sång och musik!? Anmäl dig till Piglet.

Loppis

Söndagen den 28 maj är det dags för vårloppisen
i trädgården på Husby Gård igen. Om du vill sälja
kostar det 100 kr för en plats. Du får gärna hjälpa
till under dagen. Även vid detta tillfälle är trevligt
om vi har medlemmar som skulle vilja underhålla! Hör av er till Piglet om ni vill hjälpa till.

Husby Gårdsdagen

Redan nu vill vi berätta om Husby Gårdsdagen,
lördagen den 19 augusti. Det är nu hög tid att

Finns du medlem som skulle vilja hjälpa till
någon dag under ett sådant lov!? Nu närmast
kommer påsklovet 10–13 april. Vi har öppet mellan klockan 11–15. Vi bjuder på vegetarisk lunch.
Under sommarlovet har vi öppet de tre första
veckorna på sommarlovet.
Om du vill hjälpa till med detta kan du anmäla
dig till Piglet.

Något annat som finns behov av just nu är bakning till kafét. Vill du komma en dag och baka
bullar eller någon mjuk kaka till serveringen? Vi i
personalen har lite svårt att räcka till just nu.
Vi fixar förstås det material som behövs! Hör av
dig till Piglet.

börja planera vad årets dag ska innehålla.
Ni som vill vara med och planera – kom till
möte måndagen den 20 mars klockan 18. Anmäl gärna innan om du kommer!
Husby Gårdsdagen är ju en dag då vi öppnar
upp alla hus med olika verksamheter för att informera och visa på vad våra föreningar gör i
husen, även många andra aktiva kulturaktörer
från området ställer upp med olika aktiviteter.
Vi kommer även ha vernissage på årets medlemsutställning på temat frihet.

Medlemsutställningen

Nu behöver vi träffas och prata om årets
medlemstemautställning i konsthallen 19.8-10.9.
Vi inbjuder till en planeringsträff söndagen den
2 april klockan 16.

Vakta konsthallen

Vi behöver dej som har tid och lust att någon
gång ibland vakta utställningarna i konsthallen.
Vi går igenom med dig vad som gäller kring
aktuell utställning, larm mm. Som tack blir du
medbjuden på anordnat konsthalls- eller museibesök.

Art Camp

Varje skollov välkomnar vi områdets barn och
ungdomar till skapande verksamhet såsom
måleri, keramik, grafik, batik, foto, film med
mera i våra verkstäder.

Sisterloops under vernissagen när de framför sitt verk Crashride.

Pågående och kommande
utställningar.

För närvarande visar vi utställningen Within the
Scope of Possibility i Husby Konsthall med konstnärerna Ida Thunström, Sahar Burhan, Karin Hälll
och gruppen Sisterloops (Alexandra Nilsson &
Marie Gavois). Nästa utställning i konsthallen
heter Within the Scope of Activity och har vernissage lördag 8 april. Deltagande konstnärer är
Saadia Hussain, Sahar Tavasolian, Roberto N Peyre och Nadja Ekman.
Just nu kan vi också se Cecilia Castro Rojas tavlor
och grafik i Galleri Husby Gård. Nästa uställare
där blir Richard Friesendahl som visar gouacher
med start lördag 1 april. Det är sant...

