
    
    Borås och Sjuhäradsbygdens           
     konstförening – Flaménska galleriet     
       
       Kalendarium hösten 2019 

               
UTSTÄLLNINGAR 
 

24.8–8.9 Lena Selander 14.9–29.9 Lars Rylander 

5.10–20.10 Fredrik Lindqvist   26.10–10.11 Lars-Åke Åberg 

26.10–15.12 Höstsalongen hålls i år i Wärenstams lokaler, Herrljungagatan 15 
All info och anmälningsblankett finner du på flamenska.se under fliken Utställare 

16.11–1.12   Julbordet. Vår traditionella samlingsutställning med åtta konstnärer: 
Ida Erika Abrahamsson, Amalia Bille, Tova Dahlström, Herman Fogelin, Patrick 
Karlsson, Märta Mattsson, Malin Mossberg, Samot Nosslin  

5.12  kl 18     Dragning i medlemslotteriet på Flaménska galleriet 

             

            
            

http://flamenska.se


ÖVRIGA EVENEMANG: föredrag, konstresa, ateljébesök 

21.9 Staden som Galleri – Galej. Separat program kommer när det närmar sig. 

3.10 Föredrag ”Kärleken i konsten” 

Föredragshållare: konstpedagog Coral Ricote från Göteborgs konstmuseum 
Plats: Träffpunkt Simonsland, sal Åsikten. Tack vare vårt samarbete med Folkuniversitetet 
får vi tillgång till denna fina lokal med perfekt ljudanläggning och hörslinga. 
Tid: kl 18.00 
Paus: kaffe med dopp serveras för en billig peng 
Fritt inträde • Öppet för alla 
Begränsat antal platser. Vill du vara säker på en plats anmäler du dig  därför till 
Folkuniversitetet på följande adress: 
https://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Konst/Boras/karleken-i-konsten/ 

12.10  Konstresa till Halland: RIAN designmuseum i Falkenberg, Mjellby konstmuseum 
och Skavböke kapell  
Den aktuella utställningen på RIAN har japanskt tema och på Mjellby konstmuseum kan vi 
se både den permanenta samlingen av Halmstadgruppen och den aktuella utställningen 
av Greta Knutsons verk. Sista anhalten blir ett besök i Skavböke kapell med målningar av 
Waldemar Lorentzon och Axel Olsson, två av Halmstadgruppens medlemmar. Mat- och 
kafferaster då? Jodå, såväl kafferast som lunch är viktiga inslag i våra resor. Kafferast på 
Björkäng vägkrog och hembageri, lunch på Kvibille Gästgivaregård. 
Avgift 750:- 
Antal deltagare max 30. 
Anmälan till bilindqvist@telia.com eller sms 0705879676. Anmäl dig redan nu och var 
säker på att få en plats. 

23.11 kl 15.00 Ateljébesök på Ålgården – konstnärernas verkstäder & galleri kl 15.00 

Lördagen den 23 november gör vi ett besök på Ålgården, får en guidad visning av 
verkstäderna, bjuds på kaffe med dopp, och Ulla Zimmerman visar sin utställning i 
galleriet. Anmälan till agneta_rehder@icloud.com eller sms 0705426940 

Besök www.flamenska.se för all info  
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