
 

  

 

       Årsmötet! 

Den 22/3 kl.13.00 

Furusalen på Silvanum 

Vinnare av kvartalsutlottning §6 

1a kvartalet Barbro Eriksson Hofors 

2a Elsa Berg Gävle 

3e Margit Karlsson Gävle 

4e Karl-Tony Olsson Gävle 

Grattis! 

Hälsningar ordf. 

Kiki larsson 

                            

 

 

 Nice 

Foundation Maegt i St. Paul de Vance  



 

 LänsKonst Nytt  
Gävleborgs Läns Konstförening  
Box 1308 . 80137 Gävle . Plusgiro: 130453-4  
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Välkommen till Länskonstnytt! 

Vi har ju en hel del att se fram emot först har vi ju Länskonsten nu 
i dec  14/12-12/1 . Vi har bjudit in Sinikka Bohlin ordf i Folkteaterns 
styrelse och känd politiker  för att invignings tala .Vi har även 
bjudit in Nicklas Folkegård som numera ägnar sig åt stå upp 
komik.  

Några av oss i styrelsen åkte på en konstresa till Nice. Vi 
tillbringade 3 dagar i den strålande oktober solsken. 

När vi kom fram så åt vi en lätt lunch i Gamla stan , sedan bar det 
av till Moderna museet i Nice där vi såg så fantastisk konst . Själva 
byggnaden i sig själv var ju storslagen. 

På kvällen var vi upp till en medeltida by Haut de Cagnes och åt 
en riktig Provensalisk middag. 

Dag två åkte vi till den vackra byn  St. Paul de Vence och 
promenerade i den vackra naturen upp till Fondation Maegt där 
hade den Franske filosofen  Levy curerat en otrolig utställning vi 
strosade runt i timmar i denna sköna omgivning. 

På nedvägen från utställningen så passade vi på att besöka 
ytterligare ett Galleri Guy Pieters med en fantastisk arkitektur och 
underbara –galna och tankeväckande konstverk av alla de mest 
kända inom 1900 talets konst. 

Sorgligt är att Central galleriet har stängt men vi får vara glada 
över att Galleri –K har återuppstått .Som vanligt visas där god 
konst nu sist så var jag på vernissagen av Eva Friskman som hade 
helt klart mycket spännande nya verk. 

 

Jag lägger som vanligt ut lite foton från Nice resan. 

 

 

 

 
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 mejladresser även om många varit 
duktiga och skickat in.  
Skicka in dem till landen.liss@comhem.se  
Plusgiro nummer: 130453-4  
Avgiften är 200kr person och 350 för par!  
Kiki Larsson ordförande tel. 0733649106  
Mail.krukmakeriet@spray.se  
Vice ordf. Agneta Roström, Pamela Törn Skoglund hemsida ansvarig.  
 

Glöm inte att titta på hemsidan  
www.gavleborgslanskonstforening.se  
Liss-Britt Landin sekreterare 0703423640 Mail:landen.liss@comhem.se  
Medlemsansvarig Kerstin Lund och Marianne Minell, Kassör Inger Skjöld  

 


