Vi önskar alla våra medlemmar en lugn och skön jul och
ett riktigt gott nytt år!

Men snart är det vår och vi vill gärna erbjuda en resa en bit norrut över en dag eller två. Vi
behöver veta vilket alternativ som är mest lockande så planerar vi vidare för det som föredras
av de flesta. Anmäl intresse för 1dagsresa eller 2dagarsresa till info@flamenska
senast 14 januari! Intresseanmälan är INTE bindande men ger förtur till anmälan.

RESA TILL NORRKÖPING
1dagsresa till Norrköping 8 april eller
2dagarsresa till Norrköping och Linköping 89 april
1 dagsresa/dag 1: Arbetets museum och Ståhl Collection.  ca 1 000 kr
2 dagars/dag 2: Norrköpings konstmuseum och Linköpings domkyrka. ca 1 700 inkl. hotell
och middag.
På 1980talet väcktes industrilandskapet mitt i Norrköping till nytt liv och är nu ett av Sveriges
mest intressanta och spännande områden. Arbetets museum öppnades här 1991 och
därmed fick Sverige ett nytt museum i det som Carl Milles en gång kallade ”landets vackraste
industribyggnad”. Läs mer på Arbetets museum
Ståhl Collection är ett privat initiativ där konstsamlaren Mikael Ståhl visar upp sin
omfattande samling av samtida konst. Samlingen består till stor del av måleri och skulptur av
svenska och internationella konstnärer från slutet av 1950talet fram till idag. Samlingen är en
av de främsta privata i Norden. Läs mer på Ståhl collection
Norrköpings konstmuseum
Museet har en av Sveriges främsta konstsamlingar inom modernism och samtidskonst. Här
finns också en stor grafiksamling och en grönskande skulpturpark. Läs mer på Norrköpings
konstmuseum
Linköpings domkyrka
Linköpings Domkyrka är Sveriges bäst bevarade medeltida katedral och en av Nordens
största. Här finns mycket att se, inte minst för konst och arkitekturhistoriskt intresserade. Läs
mer på Linköpings domkyrka

Vårens utställningar på Flaménska inleds 22 januari med måleri av Filip Rem. I februari
kommer Heike Ahrends från Mjörn med oljemålningar. Pia Josefson och Jan Peter Dahlqvist
ställer ut broderi och målningar i mars. I månadsskiftet mars/april visar Annika Wennberg sina
träskulpturer tillsammans med Louise Villas måleri. Elisabeth Dahlgren från Frillesås avslutar
säsongen 23 april8 maj. Se hela programmet med presentationer av samtliga konstnärer på
flamenska.se

Flaménska galleriet
Öppet under utställningsperioderna:
torsdag 1518, fredag  söndag 1215
Vernissagedagen  alltid en lördag  1216
Södra Torget 4, Borås

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
www.flamenska – info@flamenska.se

Läs vår Integritetspolicy för personuppgifter  Klicka här 
Vill du avregistrera dig från våra utskick  Klicka här 

