Utställning våren 2019
KRAFTEN

Utställningar våren 2019
LOMMA BIBLIOTEK

9 - 24 mars

2 - 21 februari

Signar N Bengtson
Vernissage: lör 9 mars 12-16
Presentation av konstnären 12.30
Därefter lör/sön 12-16

Ulf Eriksson

målningar
Vernissage: lör 2 februari 13-15
Presentation av konstnären 13.15
2 - 28 mars

Lomma Konstförening
- ett fönster mot konstvärlden

Föredrag Signar N Bengtson
Lördagen den 21 februari kl 19.00 på Lomma Bibliotek
Signar N Bengtson är en minnets och hjärtats målare och skulptör som tar vid
där folkkonsten upphör. Han är konstnären som har mycket att berätta från
alla sina resor, och som med glimt i ögat och med humor och mycket kärlek
skildrar världen omkring sig.

Anna Sjölin

I denna hans värld finns mycket båtar, drömlika färgfyllda luftburna
sällsamma farkoster från världens alla hörn, där katter, nakna damer ,
bolmande ångbåtsrökar, resta åror, bevingade tjurar, både gamla och unga
sjömän och grisar om vartannat, alla till synes medvetet på väg mot en
horisont och en framtid någonstans. I denna hans värld finns också kaskader
av prunkande blommor.

4 - 26 maj

Fantasi eller verklighet? Spelar ingen roll. Det räcker att minnen väcks till liv
och att vi upptäcker att allt kan vara annorlunda. Signar N Bengtsson
förmedlar ett budskap från hjärta till hjärta. Konstigare än så är det inte.

målningar
Vernissage: lör 2 mars 13-15
Presentation av konstnären 13.15

Andreas Tyrone Dregen
“Sketches of Sweden”
Vernissage: lör 4 maj 13-15
Presentation kommer att äga rum
25 maj - samma dag som Dregen
spelar på Lommafesten.
Tid kommer på vår facebooksida

Biljetter kan bokas för Lomma Konstförenings medlemmar till Jöran Lindkvist,
tel 0766 45 20 30, gärna SMS, eller via info@lommakonstforening.se innan 1/2
Därefter säljs biljetter på Lomma Bibliotek för 50:-/person

Årsmöte 19 mars 18.30 på Kajgatan 34, Galleri och Café
Se separat, bifogad kallelse

Bli medlem i
Lomma Konstförening
Medlemsavgift 275:-/år
Bankgiro: 368 - 4750

Lomma Bibliotek
ÖPPET:
mån-tis: 10-20
ons-tor: 10-19, fre: 10-18
lör-sön: 11-15
Lomma Konstförening är medlem i

Konstresa måleri, glas, skulptur
Lördagen den 1 juni
Vi träffas kl 9 på parkeringen vid Rotundan i Lomma och beger oss till Österlen
och trakten kring Kivik. Efter busskaffe besöker vi glaskonstnären Elna Jolom.
Därefter går färden till Ia och Hasse Karlsson, båda akvarellister. Efter en god lunch
besöker vi skulptören Sven-Åke Ekberg och galleristen och konstnären
Liselotte Öhman.
Efter en trevlig dag med mycket konst åker vi mot Lomma. Beräknad ankomst ca 18.00

www.lommakonstforening.se

Vi stöder Lomma Konstförening

ICA Mårtensson

Anmälan senast den 6 maj till Jöran Lindkvist, tel 0766 45 20 30, gärna SMS, eller
via info@lommakonstforening.se. Pris inkl lunch och busskaffe 650 kr för medlem
och 700 kr för icke medlem. Inbetalning till bankgiro 368-4750 senast den 6 maj.

