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Nytt för i år. Turen körs av Nybergs buss i Lidköping.  
Bussen utgår från Rörstrand på följande tider under 
Konstafton:

Start från Rörstrand: 13.15, 15.00, 16.45, 18.30, 
20.15, 22.00 som är åter 23.45.

Rundturen tar ca 1 timme 45 min. 
Resan är gratis.

kuLTureN meD buss

LoTTerI

Lotter säljs av alla utställare under tiden 5/10- 4/11 då 
dragning sker. Alla vinnare får besked på telefon eller 
via mail den 4/11. Presentkort delas ut vid invigningen av 
Konstafton kl 12.00.

Lottpris 10:-

1 vinst a´ 5 000 kr
3 vinster a´ 3 000 kr
3 vinster a´ 2 000 kr
6 vinster a´1 000 kr

Lotterisamordnare, Linda Pohlenz: 073 770 65 57

koNsTTåGeT

Också nytt för i år! Stadståget som sommartid kör 
sightseeingturer i Lidköping förvandlas denna afton 
till KONSTTÅGET och kommer att köra minnesvärda 
turer med hållplatser vid de öppna utställningarna i 
stan. Se hålltider vid de respektive hållplatserna.
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UPPLEV NBV
Vill du lära dig någonting nytt, utveckla dina intressen
eller vara med om en kulturupplevelse? Då ska du del-
ta i någon av våra studiecirklar, kulturarrangemang 
eller andra aktiviteter.

Ring oss: 0512-337 77

0733-83 83 62  www.fruktdrycker.se

Vi ger kunskap och information 
om alkoholfria drycker.

Projektet stöds av:

koNsThALL meLLbyskoGeN 

Konsthall 
Mellbysko-
gen arbetar 
med att 
utforska 
skogen som 
kulturell 
mötesplats. 
Vi ser 
skogen som 
ett öppet 
och ickehie-
rarkiskt rum 
för frågor 
om konstens 
gränser och 
betydelse för 
individen, lokalsamhället och konsten själv.
 
Konsthall Mellbyskogen har ett holistiskt perspektiv som 
omfattar konst- och kulturteori, sociala, politiska och metafy-
siska aspekter på vår verksamhet.
Vi är intresserade av det lokala perspektivet men vill alltid 
ha en global medvetenhet i det vi gör. 
http://konsthallmellbyskogen.se/ 

Utställningen visas i Mellby Bygdegård och i skogen intill.
Soppa och bröd serveras till en billig penning i Bygdegår-
den.
I skogen:

” Den tredje huden ”, av Anette Sjölander
” Diagram ” videoinstallation av Johan Malmström
” vikning ” performance av Elisabet Larsson-Malmström

I byggdegården visas konstvideos av b.l.a
Björn Larsson, Agnetha Götesson, Hanna Stahle
Johan Malmström, Anette Sjölander.

VigRuM KoNstFoRM
 
Vigrum KonstForm öppnar två 
utställningar under konstaftonen. 
Tony Abrahamsson visar en ny 
utställning i sin permanenta utställ-
ningsdel. 

Africa Coll och Hans Andersson har sin vernissage 
på utställningen ”småbilder” i Vigrum Kafé & Mat. 
   Vi har också öppet vår nyladdade butik med konst-
hantverk av svenska konsthantverkare. I butiken har vi textil, 
järn, smide, tovat mm. 
Det finns också en hel del ätbart.
    I vårt nya Vigrum Kafé & Mat kan du sitta ner och fika 
eller äta en bit mat. Förutom kaffe, kakor, bullar och andra 
bakverk, så kommer vi att servera soppa och nybakat sur-
degsbröd under hela Konstaftonen.
Konstaftonen blir också start för våra öppna helger. Vi kom-
mer att ha öppet alla helger från Allhelgonaafton till och 
med tredje advent.
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LIDAN

Konstnärsföreningen LIDAN är en ideell förening som funnits 

extra stor satsning på konstafton som vi nu arrangerar för 4:e 
gången. 

Föreningen består av 25 konstnärer som alla är bosatta och 
verksamma i Lidköpings kommun. I år visar vi våra arbeten 
dels i en gemensam utställning på Rörstrand Center men 
också genom att öppna ateljéer och i separatutställningar.
Hjärtligt välkomna!  Göran Elisson/ projektledare 

TABLAKONSERT
Madras-rock, curry-jazz eller yo-
ga-hambo?!  Vad ska man kalla 
musiken som uppstår då en grupp 
lärare från musikskolan spelar 
ihop med den indiske slagverkaren  
Rahul Pophali?  Säkert är att den 
som kommer till Rörstrand kultur-
center lördagen den 5 november får lyssna till västerländsk  
jazz, rock och folkmusik kryddad med indisk klang och rytm. 

SNOWBLIND WILLIE är ett slimmat bluesband som 
bildades spontant 2009.Bandet blandar egna låtar med 
diverse godbitar ur rock och blueshistorien i högst person-
liga tolkningar. 

GALLERI 14

Utställning av tavlor och olika 
hantverk på Galleri 14 vid Limtor-
get. Utställare är Marianne Björn 
och Inger Nykvist.

Konst, konsthantverk och kultur med hjärtat av Lidköping

THE MAKE FUN PROJEKT 

The make fun projekt: konst, 
design och kulturprojekt.
Utbildning och utställningsverk-
samhet.

KLOCKAREGÅRDENS  
KERAMIKVERKSTAD

Mina båtar i olika utföranden 
med smidesmaster, brons.– och 

omtyckta och populära gåvor och 
utsmyckningsdetaljer i privat och 
offentlig miljö. Med båten som 

grundmotiv vill jag skildra resan, färden genom livet, vår 
resa genom tid och rum, mänsklighetens strävan genom 
årtusenden. 
I den vedugnsbrända keramiken med askavlagringar och 
avtryck/intryck erhålles färger och ytor som påminner om 
sten; leran återförd till sitt ursprung genom vattnets, luftens 
och eldens inverkan. 

GREVAGÅRDEN
 
Konst och växter med Elisabet 
G Wahlgren och Marie-Louise B 
Gustavsson
Platsen ligger naturskönt med 
novemberljuset både inne och ute. 
Gröna växter och porlande vatten i 
växthuset och konstverk på väggarna.
Elisabeth G Wahlgren visar sitt växthus och Marie-Louise B 
Gustafsson visar sina konstverk.

Vägbeskrivning: Från Lidköping mot Saleby/Jung. Innan 
N.Härene kyrka sväng vänster och kör ett par hundra meter. 
Sväng höger nerför en backe och upp på andra sidan. En 
knapp kilometer till och du är framme.

PROGRAM - Rörstrand Center

12.00 Snow Blind Willie spelar blues  

12.20 Andreas Eriksson, Sveriges 
och Skaraborgs representant på Konst-
biennalen i Venedig, och några av de 
utställande konstnärerna, medverkar i ett 
spännande konstsamtal med Anna Viola 
Hallberg, välmeriterad konstnär, konst-
vetare och fotograf från Mariestad.  
18.00 Madras-rock, curry-jazz eller 
yoga-hambo?! Lärare från musikskolan 
spelar ihop med den indiske slagverkaren 
Rahul Pophali på Fajansen. 

Nisse Holmström

Johan Hellman & Carina Cresta
Rörstrands center, öppen atelje och utställning

www.makefun.se

The make fun projekt: konst, design och kulturprojekt. 
Utbildning och utställningsverksamhet.
Fabriksgatan 4 Lidköping
Kontakt: Johan 0734239277, Carina 0707755071

  1    14   

  4 

  5   

  24   

Konstnärer 
Kicki Rask, Göran Elisson, Ingan Linde,
Anne Olsson, Anna Poucette, Marita 
Ackeby, Carl-Gustav Gillström, Börje Eriks -
son, Margareta Fridén, Marianne Björn, 
Margareta Nyström, Hans Andersson, 
Maj-Britt Östman- Ljung, Tord Andersson, 
Tore Granbom, Hjördis Blomberg, Lars 
Nordström, Linda Pohlenz, Marie-Louise B 
Gustavsson

  19   
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Vägbeskrivning: Från Lidköping mot Saleby/Jung. Innan 
N.Härene kyrka sväng vänster och kör ett par hundra meter. 
Sväng höger nerför en backe och upp på andra sidan. En 
knapp kilometer till och du är framme.

PROGRAM - Rörstrand Center

12.00 Snow Blind Willie spelar blues  

12.20 Andreas Eriksson, Sveriges 
och Skaraborgs representant på Konst-
biennalen i Venedig, och några av de 
utställande konstnärerna, medverkar i ett 
spännande konstsamtal med Anna Viola 
Hallberg, välmeriterad konstnär, konst-
vetare och fotograf från Mariestad.  
18.00 Madras-rock, curry-jazz eller 
yoga-hambo?! Lärare från musikskolan 
spelar ihop med den indiske slagverkaren 
Rahul Pophali på Fajansen. 

Nisse Holmström

Johan Hellman & Carina Cresta
Rörstrands center, öppen atelje och utställning

www.makefun.se

The make fun projekt: konst, design och kulturprojekt. 
Utbildning och utställningsverksamhet.
Fabriksgatan 4 Lidköping
Kontakt: Johan 0734239277, Carina 0707755071
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Konstnärer 
Kicki Rask, Göran Elisson, Ingan Linde,
Anne Olsson, Anna Poucette, Marita 
Ackeby, Carl-Gustav Gillström, Börje Eriks -
son, Margareta Fridén, Marianne Björn, 
Margareta Nyström, Hans Andersson, 
Maj-Britt Östman- Ljung, Tord Andersson, 
Tore Granbom, Hjördis Blomberg, Lars 
Nordström, Linda Pohlenz, Marie-Louise B 
Gustavsson

  19   

Konsta�on Lidköping text.indd   2-3 10/4/2011   1:38:34 PM

3|2|

LIDAN

Konstnärsföreningen LIDAN är en ideell förening som funnits 

extra stor satsning på konstafton som vi nu arrangerar för 4:e 
gången. 

Föreningen består av 25 konstnärer som alla är bosatta och 
verksamma i Lidköpings kommun. I år visar vi våra arbeten 
dels i en gemensam utställning på Rörstrand Center men 
också genom att öppna ateljéer och i separatutställningar.
Hjärtligt välkomna!  Göran Elisson/ projektledare 

TABLAKONSERT
Madras-rock, curry-jazz eller yo-
ga-hambo?!  Vad ska man kalla 
musiken som uppstår då en grupp 
lärare från musikskolan spelar 
ihop med den indiske slagverkaren  
Rahul Pophali?  Säkert är att den 
som kommer till Rörstrand kultur-
center lördagen den 5 november får lyssna till västerländsk  
jazz, rock och folkmusik kryddad med indisk klang och rytm. 

SNOWBLIND WILLIE är ett slimmat bluesband som 
bildades spontant 2009.Bandet blandar egna låtar med 
diverse godbitar ur rock och blueshistorien i högst person-
liga tolkningar. 

GALLERI 14

Utställning av tavlor och olika 
hantverk på Galleri 14 vid Limtor-
get. Utställare är Marianne Björn 
och Inger Nykvist.

Konst, konsthantverk och kultur med hjärtat av Lidköping

THE MAKE FUN PROJEKT 

The make fun projekt: konst, 
design och kulturprojekt.
Utbildning och utställningsverk-
samhet.

KLOCKAREGÅRDENS  
KERAMIKVERKSTAD

Mina båtar i olika utföranden 
med smidesmaster, brons.– och 

omtyckta och populära gåvor och 
utsmyckningsdetaljer i privat och 
offentlig miljö. Med båten som 

grundmotiv vill jag skildra resan, färden genom livet, vår 
resa genom tid och rum, mänsklighetens strävan genom 
årtusenden. 
I den vedugnsbrända keramiken med askavlagringar och 
avtryck/intryck erhålles färger och ytor som påminner om 
sten; leran återförd till sitt ursprung genom vattnets, luftens 
och eldens inverkan. 

GREVAGÅRDEN
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”femALe fIve”
- tillbaka i Lidköping

Födda i Lidköping, utbildade och etablerade någon 
annanstans. Konstafton 2011 bjuder hem fem unga 
kvinnor som alla startade sin levnadsbana här. Konst-
närer och designers, alla med sina egna uttryck och 
önskningar. Alla med olika erfarenheter och insikter 
vunna utanför hemstaden. Nu visar de sina verk på 
Rörstrand Center

cAroLINA joNssoN

Född 1975 i Strö
http://carolinajonsson.com 

Carolina Jonsson gestaltar till-
stånd eller korta skeenden i  
människors liv och betonar till-
fällen som är lätta att försumma  
eller bortse från. Hon söker små rörelser och förändringar 
i någonting varaktigt och pågående; efter tid som går i 
ett cykelliknande mönster.  
 
Det är en löpande tid som alltid återkommer men var 
gång i en något förändrad form. Den ger monotona rö-
relser som skapar rytm, en rytm som markerar stillheten i 
tiden. Konsten söker ge plats för tomrummet; en plats där 
det till synes oansenliga, och tystnaden finns.

Carolina Jonsson har en Master of Fine Art från Konstaka-
demin i Trondheim i Norge. Hon har visat sina videofilmer 
på festivaler och utställningar i Europa, USA och Japan. 
Carolina arbetar idag i Hangelösa.

DIsA ryTT

Född 1984 i Lidköping.
www.disarytt.se

Disa Rytt studerar sitt femte och sis-
ta år på Kungliga Konsthögskolan 
i Stockholm. Hon arbetar idébase-
rat med fotografi och oljemåleri.  
Hennes målningar utgår från fotografier ur det egna livet och 
behandlar existentiella  såväl som samhällspolitiska frågor. Moti-
ven refererar ofta till det religiösa renässansmåleriet och hon an-
vänder sig av dess bild- och symbolpråk för att kommentera genus 
och hierarkiska strukturer i dagens samhälle. Disa Rytt bland an-
nat ställt ut på Liljewavalchs vårsalong och Studio 44 i Stockholm, 
på arenor i Visby, Danmark och nu senast tyska Muenster.

chArLoTTe wIDeGreN

Sedan examen från Kungliga Konst-
högskolan 2006 har Charlotte 
Widegren arbetat med teckning, 
skulptur och grafik. I arbetsproces-
sen sätter hon upp drömlika scener, 
där hon låter kontrasterande, frag-
mentariska och övertydliga karak-
tärer uppkomma och ställas i förhållande till varandra. Ut-
trycket i verken rör sig från det morbida till det sött skira och 
ska tillika locka, förföra och oroa.
Inspirationen är bland annat hämtad från svenska folksägner, 
30-40-talets damtidningar och filmer samt ur minnen från den 
egna barndomens skog.

kAroLINe LeNhuLT

Född 1978 i Lidköping
www.kiwikoe.se 

Hon beskriver det som en lyx, att 
få arbeta med det som är hennes 
största intresse: design. Starkt präg-
lad av tiden på HDK i Göteborg 
ägnar hon sig åt såväl tvådimensionellt som tredimensionellt 
formspråk i sitt arbete som frilansdesigner. Hon har en fast 
tro på designern som problemlösare och hittar tjusningen i att 
formulera koncept där såväl helheten som detaljerna tar plats 
under processen från idé till användning. 
En av Karolines främsta uppdragsgivare är blöjtillverkaren 
Libero åt vilken Karoline verkar på en internationell arena. 
Karoline är trebarnsmamma och har numera Lidköping som 
sin hemmabas, såväl privat som arbetsmässigt.

LovIsA IveNhoLT

Född 1974 i Lidköping
www.lovisa.ivenholt.dinstudio.se
 
Här råder lugn, men också oro. 
Starka färger, men också helsvart 
och helgrått - eller i alla fall nästan.  
Abstrakt, men ibland nästan figu-
rativt. Lovisa Ivenholt, utbildad vid Konsthögskolan och bosatt 
i Östersund och Stockholm, snart också i Berlin, är kontraster-
nas konstnär. Men de flesta av hennes verk tycks vila på ett 
rutnät, en stomme av rationalitet som borde verka stadgande 
och förstelnande. I stället är det matrisen, alla de täta linjerna 
som korsas, som ger bilderna deras snabba rörelse.
Rörelse och stillhet i samma andetag. Lovisa Ivenholts bilder 
är måhända dunkla på ytan, men under den tycker man sig 
finna det välbekanta.

  2   

Konstafton Lidköping text.indd   4-5 10/3/2011   12:54:38 PM

13|12|

Se LoviSa Burfitt

höSten &   
  vintern 

       2011–2012

inSpirerad av rörStrandS 
285-åriga hiStoria i en

utStäLLning på 
rörStrand MuSeuM  

i Lidköping

Se LoviSa Burfitt

höSten &   
  vintern 

       2011–2012

inSpirerad av rörStrandS 
285-åriga hiStoria i en

utStäLLning på 
rörStrand MuSeuM  

i Lidköping

I början av året presenterade Rörstrand 
ett nytt spännande samarbete med illustratören 
och modedesignern Lovisa Burfi tt. 
Den nya kollektionen bygger på en berättelse om 
den excentriska Mademoiselle Oiseau nedtecknad 
av Lovisa Burfi tts rastlösa penna på tunnaste 
benporslin. Mademoisselle lever ensam med sina 
katter i en lägenhet i Paris och i denna utställning 
på Rörstrand Museum blir vi gäster i hennes hem. 
Förutom det nya porslinet för Rörstrand och 
Lovisas originalteckningar ser vi en kakelugn 
producerad av Porslinsfabriken i Lidköping och 
dekorerad av Lovisa.

Besök Mademoisselle 
och möt hennes skapare 

Lovisa Burfi tt vid vernissaget 
kl. 13 på Rörstrand Museum.

MÖT LOVISA BURFITT!
vernissage 5/11 kl. 13

50% 
på ordinarie pris

REJKA bestick 16 delar från Gense
ord. pris 679 kr

 
Konstafton i den förvandlade

porslinsfabriken

Outletpriser 
- upp till 

lägre pris.

Räkmacka med te/kaffe 99:-

mat & mingel 12-24

 www.rorstrandcenter.se

Nytt 
erbjudande 
varje timma
21-24

Läs mer om utställningarna i programmet
Butikernas öppettider 5 november kl. 10-16, 21-24

SERVERINGEN ÖPPEN 12-24
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sTADshuseT -  
LIDköpINGs kommuN
                
upptäck konsten i
Lidköpings stadshus
 
Se konst ur kommunens
samlingar i en unik konstvandring
med  antikvarie Kerstin Hallin.
Kl 15.00 & 17.00
Samling vid stadshusets entré.

Upptäck konsten i 
Lidköpings stadshus 
Se konst ur kommunens 
samlingar i en unik konst-
vandring med Kerstin Hallin.
Kl 15.00 & 17.00
Samling vid stadshusets entré

lidkoping.se

Konstvandringar och 
oväntade möten på 
Vänermuseet
Sista helgen på utställningen 
om Kärlek och Hat där elever 
från De la Gardiegymnasiet 
har arbetat med temat Kärlek 
och Hat och gjort sina egna
tolkningar. Oväntade möten 
kommer att uppstå… 
Öppet mellan kl 12.00-23.00

Se konsten som finns i basut-
ställningarna med nya ögon. 
Konstvandringar på museet 
med Bertil Lundgren
Kl. 14.00 & 16.00

Kultur & Fritid

ATeLjé evA uLLberG  
 
Jag arbetar i egen studiohytta 
sedan 1976. Det har under dessa 
35 år blivit många bruksglas, 
unika objekt och arbeten till of-
fentliga byggnader. Den varma 
glasmassan är utgångspunkten 
i de unika objekten. Jag blåser, 
formar, kyler,  bearbetar, värmer upp och bearbetar igen 
tills jag är nöjd med uttrycket.

mANzANA ArTGALLery

Vi har nöjet att ställa ut akvareller 
av Lena Elg. Lena som kommer 
från mordgåtornas Fjällbacka, har 
målat akvarell i över 20 år.
Hon är utbildad av bla Hans 
Dahlgren och Lars Holm på 
Gerlesborgsskolan. Lena driver 
även konstbutiken Lockfågeln 
tillsammans med andra konstnärer 
i Grebbestad.

Nbv måLArskoLA 

Att göra en målning som berör är 
inte en fråga om teknisk skicklig-
het. Det handlar om mod, ifråga-
sättanden och om ärlighet. I NBV:s 
målerigrupper finns det ingen 
anledning att förställa sig, vara 
bakslug eller spekulativ. Bilderna 
vi gör i målerigrupperna är oförvanskad visuell skaparlust 
som hämtar motiv och mening från tingen omkring oss och 
personligt uttryck från det inre. Det är individuella ställnings-
taganden som går rakt in i hjärtat. 

ATeLjé INGAN LINDe

Kom och upplev mina bilder i 
Ateljé Jakobstorp, där jag tänder 
upp i höstmörkret vid Toftabäcken. 
Jag använder oljefärgens alla 
möjligheter för att skapa bilder 
med både yta och djup. Abstrakta 
landskap i stora och små format 
har länge fascinerat mig. På senare  
tid har modellmåleri tagit plats i mitt arbete.

GALLerI GrAphIcA
 
Galleri Graphica mitt i stan
Angelica Wiik från Stockholm 
ställer ut.
Anders Erikson hälsar välkommen.

väNermuseeT
 
konstvandringar och  
oväntade möten på
vänermuseet 

Sista helgen på utställningen
om Kärlek och Hat där elever
från De la Gardiegymnasiet
har arbetat med temat Kärlek
och Hat och gjort sina egna
tolkningar. Oväntade möten
kommer att uppstå…

Öppet mellan kl 12.00-23.00
Se konsten som finns i basutställningarna med nya ögon.
Konstvandringar på museet
med Bertil Lundgren
Kl. 14.00 & 16.00

koNsTkLubbeN 
reGINA, sTADshuseT 

Kicki Rask och Suzanne Öhlén
””Skuggor och fragment ”, måleri, 
teckning och grafik.

lidkoping.se

Konstens år 
är en satsning för 
att lyfta och synliggöra konst, 
konstnärer och konstfrågor i kommu-
nen. Hittlills under året har vi i sam-
arbete med olika aktörer bland annat 
haft konstverkstäder, pefomance-  
festival, utställningar och artikelse-
rier. Vi har även specifikt lyft konst-
frågor till politisk diskussion.

Här är lite av vad resten av året kom-
mer att bjuda på i konstväg.

NOVEMBER
5/11 -- 18/11
Kicki Rask och Suzanne Öhlén
Skuggor och Fragment
i Stadshusets Foajé

20/11 -2011 -- 29/1 -2012
LIU BOLIN The invisible man
på Vänermuseet

Kultur & Fritid

DECEMBER
Lidköpings Konstförening bjuder in till 

LIDKÖPINGSSALONGEN 2011

En jurybedömd utställning 
där personer från 15 år födda 
eller boende i Lidköpings 
kommun får delta. 

• Målningng teckningar etc 
max 50 x 70 cm
• Skulpturer och liknande  
max 50 x 50 x 50 cm 
1-2 bidrag/person

VERNISSAGE 10/12 kl 11.00
Utställningen pågår till Konsthallen 
stänger för renovering i januari 2012 
Anmälningsblanketter finns på 
konsthallen, läs mer i foldern som 
finna att ladda ner på lidkoping.se.
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GALLerI porTeN

Utställare: Gunnar N G Stenström 
och Staffan Wettre
En berättelse i ord och bild från 
en segling i Medelhavet 1959.
Foto, måleri och grafik.

Öppet även på söndag 6/11 kl 
13 - 16

koNsT & musIk på fIk
 
Konstnär:Thomas Kihlberg www.
thomas-kihlberg.blogspot.com 

Livemusik: Orchid  
www.orchid.com 

Plats: La Bohemia Café, Gamla 
stadens torg 6, Lidköping

ATeLjé Thore mALmkvIsT
 
Camp Active i Lovene
MÅLERI & SKULPTUR

Från Lidköping 44:an 3 km
mot Uddevalla ,tag av 1 km
mot Lovene och du är framme.
Välkommen!

sjöLuNDAGruppeN, 
råDhuseT

Utställare är Maud Jansson, Ma-
rie Berglund, Birgitta Söderqvist, 
Inger Dorbéus, Tommy Jansson, 
Karolin Werjefelt, Lennart Alberts-
son och Ann Wiklund.

börje erIkssoN

Restaurang Strand på Rörstrand
”Slump – och exakthet”

En utställning där kontroll och till-
fälligheter blandas.
Musik av ”Hot tub jazz” 20. 00

omkuLL

Omkull finns på  Limtorget 13.
Föreningen fortsätter med sina 
andra aktiviteter, utställningar, work-
shops, eldskulptur mm.
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 21

  9

LIDköpINGs  
koNsTföreNING
 
LIDKÖPINGS KONSTHALL
G.a Stadens Torg
Peter Freudenthal målningar
5 nov - 20 nov
vernissage lör 5 nov 11.00
Konstafton
öppet 11.00 - 11.00

 16

Lidköpings Konstförening bjuder in till
LIDköpINGssALoNGeN 2011

En jurybedömd utställning där personer födda eller boende 
i Lidköpings kommun får delta, åldersgränsen är 15 år.
Konstverkens får ej överskrida måtten: 
- målningar, teckningar 50 x 70 cm  
- skulpturer 50 x 50 x 50 cm

Inlämning av max två bidrag sker
4 dec 14.00 - 18.00 & 5 dec 16.00 - 20.00
10 dec 2011 - 15 jan 2012

Vernissage 10 december 11.00

Anmälningsblanketter finns på Konsthallen
Anmälningsavgift för vuxna 100 kr, ungdomar 15 - 25 år 
50 kr

Konstens år i Lidköping med stöd av
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Rörstrand

Nya Stadens 

Torg

MEDVERKANDE

1. Konstnärsföreningen LIDAN - Rörstrand Center
2. Female five - Rörstrand Center
3. Rörstrans museum - Rörstrand Center
4. The make fun projekt - Rörstrand Center
5. Kluster - Rörstrand Center
6. NBV Målarskola - Rörstrand Center
7. Börje Eriksson, Strand - Rörstrand Center
8. Sjölundagruppen - Nya stadens torg
9. Galleri Porten, Schoughska gården - Nya stadens torg
10. Galleri Graphica - Särnmarksgatan 10
11. Vänermuseet - Framnäsvägen 2
12. Ateljé Eva Ullberg - Rådagatan 16
13. manzana artgallery - Sockerbruket
14. Galleri 14 - Limtorget 14
15. Omkull - Limtorget 
16. Konsthallen - Gamla stadens torg 2
17. Konst & Musik på Fik, La Bohemia  

- Gamla stadens torg 6
18. Stadshuset - Skaragatan 8
19. Klockaregårdens Keramikverkstad - Gösslunda

20. Ateljé Ingan Linde - Jakobstorp
21. Ateljé Thore Malmkvist  

- Camp Active. Lovene
22. Konsthall Mellbyskogen  

- Mellby bygdegård
23. Vigrum Konstform - Hovby
24. Grevagården - N. Härene
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lidkoping.se

Konstens år 
är en satsning för 
att lyfta och synliggöra konst, 
konstnärer och konstfrågor i kommu-
nen. Hittlills under året har vi i sam-
arbete med olika aktörer bland annat 
haft konstverkstäder, pefomance-  
festival, utställningar och artikelse-
rier. Vi har även specifikt lyft konst-
frågor till politisk diskussion.

Här är lite av vad resten av året kom-
mer att bjuda på i konstväg.

NOVEMBER
5/11 -- 18/11
Kicki Rask och Suzanne Öhlén
Skuggor och Fragment
i Stadshusets Foajé

20/11 -2011 -- 29/1 -2012
LIU BOLIN The invisible man
på Vänermuseet

Kultur & Fritid

DECEMBER
Lidköpings Konstförening bjuder in till 

LIDKÖPINGSSALONGEN 2011

En jurybedömd utställning 
där personer från 15 år födda 
eller boende i Lidköpings 
kommun får delta. 

• Målningng teckningar etc 
max 50 x 70 cm
• Skulpturer och liknande  
max 50 x 50 x 50 cm 
1-2 bidrag/person

VERNISSAGE 10/12 kl 11.00
Utställningen pågår till Konsthallen 
stänger för renovering i januari 2012 
Anmälningsblanketter finns på 
konsthallen, läs mer i foldern som 
finna att ladda ner på lidkoping.se.
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