
Utställning hösten 2018
KRAFTEN

6 - 21 oktober

Fabio da Rocha
Passos Pinheiro

“Limpo”
Vernissage: lör 6 oktober 12-16

Presentation av konstnären 12.30

Kulturkvällar under våren 2012Utställningar hösten 2018
LOMMA BIBLIOTEK

1 - 27 september

Emilia Linderholm
målningar

Vernissage:  lör 1 september 13-15
Presentation av konstnären 13.15 

27 oktober- 21 november

Agneta Ljungberg
 målningar

Vernissage:  lör 27 oktober 13-15 
Presentation av konstnären 13.15

24 november - 6 december

Vinstutställning
 Lomma Konstförenings 

medlemslotteri
Vinstdragning:  29 november 18.00
Vinstutlämning: 6 december 18.00

Lomma Bibliotek
ÖPPET: 

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

lör-sön: 11-15

Därefter öppet lör/sön 12-16

Performance - live målning med Limpo
Lördagen den 6 oktober kl 14.00 på Kraften i Lomma
Under vernissagedagen kommer Fabio da Rocha Passos Pinheiro 
”Limpo” göra en live- målning. Limpo har gjort mängder av fasadmålningar 
i Malmö och även målat en cykeltunnel i Bjärred. Vernissagedagen innehåller 
också levande aukustisk musik.

Workshop med Fabio da Rocha Passos Pinheiro 
Lördagen den 20 oktober kl 14.00 på Kraften i Lomma
Spännande workshop för såväl ungdomar som vuxna
Workshopen innehåller:
1. presentation och bildvisning av graffiti som konstuttryck
2. teknikövningar (bokstäver m.m.)
3. skiss (kreativ process där idéer tas fram)
4. måla konstverket med spray inomhus eller utomhus beroende på väder.

Anmälan till info@lommakonstforening.se (OBS! begränsat antal platser) 
Kostnad 100:- / person

Konstföreläsning Ernst Norlind – Inte bara storkar
Torsdagen den 1 november kl 19.00  Lomma Bibliotek
Bibliotekarien och konstvetaren Annika Christerson från Norlindmuseets 
vänförening berättar om konstnären, museet och föreningen. Entré 50 kr. 
Biljetter säljes på biblioteken fr.o.m den 1 oktober. 

Borgeby slott i Lomma kommun besöktes under 1900-talets första hälft av 
ett flertal av sin tids kulturella kändisar. De kom hit som gäster till slottsägaren 
Hanna Larsdotter Norlind och hennes man, konstnären och författaren 
(bland mycket annat) Ernst Norlind. Mest känd är Ernst Norlind i våra dagar 
förmodligen som ”storkmålare”, men där finns också annat som är värt 
att uppmärksamma i hans konstnärliga produktion. Hans övriga 
landskapsbilder – med eller utan örnar, vråkar, tranor etc, hans studier av 
flickor klädda i olika violetta nyanser eller hans ofta stämningsmättade 
grafik till exempel.  

Lomma konstförenings medlemmar beställer eller hämtar biljetter utan 
kostnad hos Jöran Lindkvist, Anna Heij Art and Craft, Strandvägen 111, 
före 30 september.

Arr: Kultur- och fritidsnämnden samt Lomma konstförening 

Bli medlem i 
Lomma Konstförening

Medlemsavgift 275:-/år  (2019) 
Bankgiro: 368 - 4750

www.lommakonstforening.se

Lomma Konstförening
ett fönster mot konstvärlden

 Vi stöder Lomma Konstförening
Mårtenssons
Livs

 Lomma Konstförening är medlem i


