
  

 

Utställning våren 2018
KRAFTEN

10  - 25 mars

Bo Hultén,
Rose-Marie Qvarfordt

Frida Hultén
 

Vernissage: lör 10 mars 12-16
Presentation av konstnärerna 12.30

 
 

Kulturkvällar under våren 2012

 

  
Utställningar våren 2018

LOMMA BIBLIOTEK

3 - 22 februari

Ann Makander
målningar

Vernissage:  lör 3 februari 13-15
Presentation av konstnären 13.15 

3 - 29 mars

Bente Bjerregaard
 målningar

Vernissage:  lör 3 mars 13-15 
Presentation av konstnären 13.15

5 - 24 maj

Allan Madsen
 målningar

Vernissage:  lör 5 maj 13-15 

Lomma Bibliotek
ÖPPET: 

mån-tis: 10-20
ons-tor: 10-19, fre: 10-18 

lör-sön: 11-15

 

 
Därefter öppet lör/sön 12-16

 

 
 
 

 

Konstföreläsning av Bo Hultén - Black paintings
Torsdagen den 15 mars kl 19.00  Lomma Bibliotek
Konstnären Bo Hultén har sedan 2008 i sitt måleri undersökt ljuset och 
dess koloristiska möjligheter, bl a hur man kan "släcka ner" ljuset respektive
 "tända upp" med olika balans på de tre grundfärgerna gult, rött och blått. 
Han har då också motiviskt försökt närma sig en nollpunkt, ett tillstånd 
där en betraktare måste leta och bestämma sig för vad man ser och upplever.

(Bo Hultén ställer ut på Kraften den 10–25 mars tillsammans med
 Rose-Marie Qvarfordt och Frida Hultén.)

Gratis för konstföreningens medlemmar. Anmälan före den 15 februari 
till Jöran Lindkvist, tel. 0766 45 20 30, eller via info@lommakonstforening.se. 
Därefter säljs biljetterna till icke medlemmar för 50 kr styck. 
Entré 50 kr, biljetter säljes på biblioteken fr.o.m. 15/2

Årsmöte 
Måndagen den 19 mars kl 19.00 på Kajgatan 34 
Välkomna på Årsmötet: Lomma konstförening bjuder på kaffe och smörgås.
Anmälan senast 5 mars till info@lommakonstforening.se.

Konstresa Silver - måleri - glas - textil
Lördagen den 2 juni kl 9.00
Vi besöker silversmeden Lars Borin i Harlösa och passar också på att 
bjuda på s k bussakaffe. Vidare hälsar vi på hos konstnär Ingela Jarlsson, 
Löberöds slott, som guidar oss i slottsträdgården och i sitt galleri. 
Vi äter lunch på Orangeriet i Sövde, där glaskonstnären Eva Bjurman 
är verksam. Här får vi se hur man återanvänder glas till bruksföremål. 
I Blentarp gör vi ett besök på museet Lilla Rödde med alla dess olika textilier, 
främst flamskvävnader. 
Pris inkl lunch, kaffe, entréer, guidning: 650 kr för medlem, 700 kr för icke 
medlem. Avresa med buss 09.00 från parkeringen bakom dansrotundan 
i Lomma. Hemma igen ca 18.00.

Anmälan till Jöran Lindkvist senast 10 maj, tel. 0766 45 20 30, eller 
via info@lommakonstforening.se.  
 

 

 

 

Bli medlem i 
Lomma Konstförening

Medlemsavgift 250:-/år 
Bankgiro: 368 - 4750

www.lommakonstforening.se

Lomma Konstförening
ett fönster mot konstvärlden

 Vi stöder Lomma Konstförening
Mårtenssons
Livs

 

 Lomma Konstförening är medlem i


