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Kalendarium
23.3 
Filmkväll i konsthallen. kl. 18.

5.4 
Sista dagen att lämna in ansökan till 
HKHF:s stipendium 

26.4
Ordinarie årsmöte kl. 16.

30.4
Valborgsfirande.

31.5
Vårloppis.

25-26, 29.1-1.2, 28-29.3, 25-26.4 
Afternoon Tea kl.12-16.

18-19.1, 15-16.2, 14-15.3, 18-19.4, 16-17.5
Våffelhelger i kafét.

11.1-2.2 Husby konsthall: Lesboos – Ett 
slags limbo av Angelika Harms

8 -16.2 Husby konsthall: Mitt hem min 
virkade värld av Iryna Hauskas

29.2-22.3 Husby konsthall: Joakim Hei-
dvall och Niklas Karlsson

11.1-26.1 Galleri Husby gård: Mina 
Dastanian, Elaheh Abbasibouroujerdi, 
Nadia Samavati, Sahar Fallahtoori och 
Azadeh Parsaei.

1.2 -16.2 Galleri Husby gård: Bahar Ayonbi

22.2-8.3 Galleri Husby gård: Nedal Sawas

14.3-29.3 Galleri Husby gård: Charu Arora

Foto: Angelica Harms



Hej!
Nytt år, nya tag. Först; kom ihåg att betala årets 
medlemsavgift på 300 kr (aktuellt för alla utom 
er som betalade de sista tre månaderna förra 
året)

Medlemsforum
I mars kommer vi att ha ett medlemsforum. Da-
tum meddelas vid senare tidpunkt.
 

Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls 26.4 kl. 16, då ny styrelse 
väljs och bokslut och verksamhetsberättelse re-
dovisas.

Stipendium
Du vet väl att föreningen delar ut ett stipendium 
på 10.000 kr till medlem/medlemmar som vill 
förkovra sig inom konst och hantverk. Du kan 
söka pengarna för din personliga konstnärliga 
utveckling. Du behöver skriva ner en ansökan 
med ekonomisk budget och lämna på kontoret 
på Husby gård, i ett slutet kuvert. Fråga person-
alen om du vill veta mer! Sista ansökningsdag 5 
april.

Film i konsthallen
Filmkväll i konsthallen måndagen den 23.3 kl. 18. 
Vilken film det blir får du veta när vi närmar oss.

Brodera med mera 
Vi träffas en gång i månaden för textilt arbete. 
Broderi, nåltovning, batik eller annat som vi får 
lust med. Anmäl gärna om du vill vara med till 
info@husbygard.nu eller till Piglet.
Torsdag 13.2, 12.3, 16.4 kl.17 - 19

Art & Craft 
Aktiva inom keramiken träffas en måndagefter-
middag i månaden för gemensamma keramiska 
påhitt! 
Gruppen planerar raku-, ittagama-, sågspåns- 
och svartbränningar. Gruppen har tillverkat 
muggar och glöggmuggar till kafét. 
Vi träffas 10.2, 9.3, 6.4, 11.5 kl. 15 - 17

Hantverksbutiken 
Medlemmar kan lämna in eget hantverk till 
försäljning i vår butik. Nu i januari behöver vi 
växla utbud och ta bort julsaker. Vill du vara 
med och ämna in dina saker till försäljning kan 

du kontakta oss på info@husbygard.nu eller 
prata med Francina.

För barn 
Art Camp - en skapande verksamhet för barn 
och i vårt närområde. Nedanstående peri-
oder kommer verkstäderna att vara upptag-
na av konstsugna barn: 
Sportlovet 24.2 – 28.2 (v.9)
Påsklovet 6.4 – 9.4 (v.15)
Sommarlovet (första tre veckorna under som-
marlovet, exakt datum kommer nu i veckan)

Konstakuten
Konstakuten besöker Husby ungdomsgård 
23.1 och  27.2 kl. 18 - 20. (Fler datum tillkommer)  
Det blir keramik, måleri, pyssel med mera.
Konstakuten besöker Rinkeby ungdomsgård 
24.2 kl. 18 - 20, (Fler datum tillkommer) 
Det blir keramik, måleri, pyssel med mera.
Konstakuten besöker även de äldre på Aktiv-
itetscentret i Kista för 65+:are. Vi är där 13.1, 
3.2, 2.3, 30.3, 4.5 kl.14 - 16. Vi jobbar med nål-
tovning, påskpynt, måleri med mera.

Husby konsthall
i konsthallen kommver följande utställningar 
att visas: 11.1-2.2 Fotoutställningen Lesbos- 
Ett slags Limbo av Angelica Harms.
8-16.2 Mitt hem - min virkade värld av Irina 
Hauska.
29.2-22.3 Joakim Heidvall & Niklas Karlsson.
28.3-19.4 Shadow Government  av Johan 
Söderström.
23.3-30.4 Barn- och ungdomskonstutställn-
ing i sam-arbete med Husby Kulturkvarter.

Galleri Husby gård
I galleriet visas: 11.1-26.1 Mina Dastanian, Sa-
har Fallahtoori, Elaheh Abbasiboroujerdi, Na-
dia Samavati och Azadeh Parsaei
1.2-16.2 Bahar Ayonbi
22.2-8.3 Nedal Sawas
14.3-29.3 Charu Arora
4.4-19.4 Fernanda Melgarejo
25.4-10.5 Rashmi Pandey
16.5-31.5 Maria-Conchita Högberg
7.6-21.6 Surbhi Agarwall
22.6-5.7 Mittiprickteatern


