
 

 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Jag vill även berätta om den trevliga resan som vi 
gjorde med Länskonstföreningen till Moderna museet 
där vi tittade på verk av Nils Dardel en underbar 
utställning. 

Vi åt även lunch där och vi var alla nöjda. Bussen tog 
oss sedan till Waldemarsudde där det var vernissage på 
Henri Matisse och hans elever det var en stor 
utställning, väldigt varmt och många besökare så det 
blev lite trängsel runt tavlorna. 

Jag hoppas att hösten blir fin och att vi får uppleva 
många bra utställningar blandat med sköna natur- 
upplevelser. 

Det kommer att gå en buss från Gävleresecentrum till 
invigningen av Länskonst i Hudiksvall den 13 december 
kl 11:00. Hemresan kl 16:30 kostnad 190 kr. Anmälan 
görs till Mariann Minell 0706765323 eller Birgit Isaksson 
026 625449 senast torsdag den 27 november.  

Anmällan är bindande 
  

Vänliga hälsningar/ Kiki Larsson Ordf. 
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Lite höst information från Gävleborgs 
Länskonstförening. 

Många utställningar har vi nog alla varit 
på och fått uppleva konst både inomhus 
och utomhus. 

Nu håller vi på i styrelsen med att 
försöka utforma Länskonsten uppe i 
Hudiksvall. 

Det ska bli väldigt intressant att få vara 
på Galleri 316 kubik. 

Utställningen kommer att pågå mellan 
den 13 dec 2014-11 jan 2015 Inlämning 
ska ske lördag den 6 dec kl.13-18 
söndag 7 dec kl.13-18 

Kostnader för att delta är 220 kr och det 
ska vara inbetalt innan man lämnar in 
konstverken. Vi kommer att annonsera i 
alla dagstidningarna och ni kommer 
även att hitta info på vår hemsida 

www.gavleborgslanskonstforening.se 
 

 
 

Ni som fortfarande inte har betalat er medlemsavgift snälla gör 

det så vi får in pengar till konstinköpen som vi tycker är så 

viktiga. Vi tänker som vanligt på miljön och vill därför få in flera 

mejl adresser även om många varit duktiga och skickat in. 

Skicka in dem till landen.liss@comhem.se Plusgiro:130453-4   

Avgiften är 200kr person och 350 för par!         
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Glöm inte att titta på hemsidan 

www.gavleborgslanskonstforening.se 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