Liljevalchs Vårsalong
mm i Stockholm 2018

Välkommen till Stockholm med Tranåsbygdens Konstförenings vårresa.
Det blir en heldag med ett varierat program med konst, kultur, upplevelser och mat.
Lördagen den 17 mars 2018
Buss avgår från Parkhallen i Tranås kl. 06.00. Halvvägs till Stockholm blir det kaffe/the och fralla på
Stavsjö Krog & Kafé.
Vi åker sedan direkt ut på Djurgården till det återöppnade Liljevalchs Vårsalong.
Det kommer att vara en spännande blandning av nya och etablerade konstnärer, av måleri och skulptur,
video och foto, teckning och installationer. Här får vi en guidad visning och egen tid.
Resan går vidare till Skeppsholmen, Restaurangen Moderna Museet där vi äter brunch.
Efter brunch skall vi få information om vem keramikern och skulptören Hertha Hillfon var. Vi besöker
den kulturverkstad som inrättades i Gamla Badhuset på Skeppsholmen i mars 2017 för att ställa ut en
liten del av de fantastiska skulpturer som ﬁnns bevarade av hennes familj och Hertha Hillfons vänner.
En av initiativtagarna bakom Hertha Hillfons vänner guidar oss.
Vårt tredje besöksmål i Stockholm denna gång är silversmeden Sebastian Schildt.
Sebastian Schildt är silversmed och juvelerare med en av Skandinaviens största silversmedjor på Storgatan
och ett uppmärksammat galleri på Strandvägen granne med Svenskt Tenn. Sebastian arbetar både
med guld och silver, allt från juveler till stora silverpjäser. Här utförs många specialbeställningar,
reparationer och givetvis rent konstnärliga föremål.
Vi kommer att besöka både Galleriet och verkstaden som ligger 5-10 min gångväg från varandra.
Guider tar emot oss på båda platserna. Efter detta besök äter vi lite mat innan vi påbörjar hemresan.
Antalet deltagare är begränsad. Vi reserverar oss för eventuella program eller prisjusteringar som vi
inte råder över. Anmälan ska göras till Konstföreningen på bifogad talong eller via e-post med exakt
samma uppgifter och ska vara föreningen tillhanda senast 2 februari 2018.
Pris per person: Medlem 1 495 kr och icke medlem 1 795 kr. Alla är välkomna, men medlemmar har
företräde. Obs! Betala inte in något innan bekräftelse kommit till Dig.
I resans pris ingår: bussen, förmiddagskaffe, inträde och guidning på Liljevalchs Vårsalong, brunch
på Moderna Museet, guidning och inträde till Hertha Hillfon, guidning hos Sebastian Schildt samt en
kvällsmåltid.
Välkommen önskar Resegruppen
Kontakt: Christer Walfridsson 073-0410048 och Anna-Lena Larsson Liljenberg 070-5325519
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