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Kalendarium

Konsthallen
Vernissage 
Svenska Konstnärsförbundet
29 September klockan 12–16

Afternoon Tea
29 + 30 September
Övriga datum under hösten är:
27 + 28 Oktober
24 + 25 November

Bränning i Ittagamaugnen
12 Oktober

Galleri Husby gård
Lidia Muñoz 13 Oktober. 
Ewelina Piotrowska 3 november 
Reiko Takenaka 8 december

Medlemsforum
14 Oktober klockan 16

Konsthallen
Vernissage Demokratiutställning
19 Oktober

Art Camp
29.10-2.11

Ljusfest
17 November.

Halvårsmöte
18 November

Jul i vårt hus
1-2 December



Hej medlem.
VERNISSAGE 
Nu på lördag den 29 september klockan 12–16 
öppnar Svenska konstnärsförbundet sin nationel-
la medlemsutställning i konsthallen. Ca 60 av 
deras medlemmar kommer ställa ut och vernis-
sagedagen blir festlig med många deltagare och 
besökare. Det är roligt om så många som möjligt 
av oss medlemmar i Husby Konst & Hantverks-
förening även vill komma.

AFTERNOON TEA
Samma helg alltså 29 + 30 september inbjuder 
vi till höstens första Afternoon Tea, det blir ny-
bakade scones, små snittar och godsaker. Vi har 
höjt priset till 80 kr/pers men för medlemmar ko-
star det 60 kronor.

VERNISSAGE I GALLERI HUSBY GÅRD
Lördagen den 13 oktober klockan 12-16 har vår 
medlem Lidia Muñoz vernissage för sin utställn-
ing i Galleri Husby Gård. Utställningen pågår till 
den 28 oktober. Öppet samma tider som kafét.
Den 3 november är det medlemmen Ewelina 
Piotrowska som ställer ut i Galleriet. Hennes ut-
ställning pågår till den 18 november.
Den 8 december ha vi den sista vernissagen för 
i år i Galleri Husby Gård. Det är Reiko Takenaka 
som har vernissage. Utställningen pågår till den 
23 december. Janusz Holowacz utstälning pågår 
till och med 7.10.

MEDLEMSFORUM 
Den 14 oktober klockan 16 är du som medlem 
välkommen till höstens medlemsforum. Vi häl-
sar nya medlemmar välkomna, får en praktisk 
demonstration och presentation av en för oss 
relativt ny teknisk utrustning som kan användas 
som alternativ till traditionellt skapande verktyg. 
Dvs välkommen att prova våra VR glasögon och 
se vilka möjligheter som öppnar sig.
Under mötet kommer vi boka in en gemensam 
städdag i våra tre hus och eventuellt även rensn-
ing av rabatterna runt husen, om vädret tillåter. 
Vi kommer även berätta om lite nya rutiner och även 
ny prissättning för uthyrningar i verkstäder mm. 
Och så bjuder vi på något gott också!

DEMOKRATIUTSTÄLLNING 
Den 19 oktober klockan 10-16 är det vernissage 

för en utställning om demokrati. Områdets barn 
och ungdomar intar konsthallen med alster som 
har utgångspunkt från temat demokrati. Vernis-
sage blir en fredag eftersom barngrupper och 
skolklasser ska kunna komma. Utställningen 
pågår till den 4 november.

ITTAGAMAUGNEN 
Den 12.10 kommer vi, som vi berättat tidigare, att 
bränna Ittagamaugnen hela dagen från kl.8 på 
morgonen och långt fram på kvällen. Vill du vara 

med och elda? Säg till Piglet, det är bra att vara 
många! Vi kommer öppna ugnen vid 14-tiden 
på söndagen den 14.10. Så kom och titta hur det 
lyckats och var sedan kvar på medlemsforumet!

PLATS FÖR DET HANDGJORDA
Slöjd Stockholms residensprogram 2018 har titeln 
Plats för det handgjorda och genomförs i samar-
bete med Etnografiska museet i Stockholm och 

Husby Konst & Hantverksförening. Under ok-
tober och november kommer två utövare med 
praktiker inriktade på slöjd och hantverk utveck-
la experimentella projekt i relation till dessa båda 
platser. Parallellt och som en del av programmet 
arrangeras även en serie publika presentationer, 
samtal och möten.
Till Husby Konst & Hantverksförening har Katia 
Ibarra valts ut. Hon är slöjdare med mexikansk 
bakgrund som kommer att utveckla ett work-
shoporienterat projekt på Husby gård. Under 
de två månaderna kommer hon att arrangera 
regelbundna evenemang där hon tillsammans 
med olika lokala hantverksutövare utforskar 
möjligheterna i ett gemensamt lärande och 
skapande. Tanken är att undersöka hur man 
genom slöjd och hantverk kan skapa ett so-
cialt sammanhang för att dela kunskaper och 
erfarenheter. Detta bygger på tanken att skapa 
gemenskaper som en potentiell motståndshan-
dling i en tid där samhällsklimatet blivit hårdare 
och när röster om uppdelning, uteslutning och 
splittring växer sig starkare.

ART CAMP 
Öppna verkstäder för barn från 10 år och up-
påt under höstlovet, 29 oktober - 2 november. 

Barnen får jobba med lera, måla och pyssla.
LJUSFESTEN 
I samarbete med nätverket Husby Kulturkvarter 
genomför vi återigen höstens ljusfest lördagen 
den 17 november. Start uppe i Husby centrum 
klockan 16. Vi går tillsammans ner till Husby 
Gård där trädgården är upplyst av ljus, vi bjuder 
på varm saft och piroger. Mittiprickteatern läser 

ord om ljuset som unga och gamla skrivit. Det 
blir även en ljus/eldshow som avslutning. Peter 
Widner spelar stämningsfulla sånger om ljuset. 
Delta i denna lilla ljusfest som andas hopp och 
gemenskap.

HALVÅRSMÖTE.  
Den 18 november klockan 16 inbjuds du till 
halvårsmöte i Kafét på Husby gård. 
Kom gärna redan 15.30 och mingla lite, smaka 
på lite gott som vi bjuder på.
På mötet kommer en verksamhetsplan och en 
budget för 2019 att presenteras. Vi kommer 
även besluta medlemsavgiftens storlek för näs-
ta år. Har du förslag till årsmötet (motioner) ska 
de vara inkomna till styrelsen senast 21 oktober. 
Du kan maila eller lämna in brev i styrelsens fack 
på kontoret.

JUL I VÅRT HUS
I år kommer vi ha två dagar av Jul i vårt hus, 
det blir den 1 + 2 december klockan 12 - 16. 
Då är Husby Gård julsmyckat, lussekatter och
pepparkakor, gröt och glögg erbjuds i kafét. 
Medlemsutställning i konsthallen, pyssel i verk-
städerna, tomten hälsar på, hantverksbutiken är 
full av nya hantverk. I konferensrummet har vi 

pepparkaksutställning. Vill du vara 
med och lämna in ett egenbakat 
pepparkakshus är du välkommen 
att göra det på fredagen den 30 
november. Allt ska vara ätbart, 
inte större mått på huset än 40 X 
40 cm.
Nytt för i år är att vi i dagarna två 
även kommer ha en hantverks-
marknad i konsthallen mitt i 
medlemsutställningen, alltså den 
1 + 2 december. Vi kommer ha 
12 bord (120 x 50 cm) Vill du vara 
med och sälja hantverk som du 
själv gjort? Kontakta Piglet senast 

30 september om du vill delta i hantverks-
marknaden. Till medlemsutställningen har du 
lite mer tid, där behöver vi veta före 18 novem-
ber om du vill delta.
Välkommen att vara med i dessa kommande 
evenemang!


