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Program sommar 2017 
 

Kära porslinsmuseivänner! 
Nu börjar det röra på sig! Den 17 juni kl. 13 invigs Nationalmuseums första 
utställning på Gustavsbergs Porslinsmuseum! Välkomna då!!! 

 

Wilhelm Kåge 
Från Arbetarservis till Drakfisk 

 
Våra medlemmar får två specialvisningar av utställningen: onsdagen den 21 juni 
kl. 19.00 och torsdagen den 17 augusti kl. 18.00. Marika Bogren, som är 
huvudansvarig för utställningen, visar. Anteckna dessa tider i era almanackor! 
Dessutom är det offentliga visningar tisdagar kl.13 och onsdagar kl. 15 hela 
utställningstiden! 
Utställningen pågår t.o.m. 2 september. 
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FRI ENTRÉ för alla besökare! 
Efter utställningen kommer porslinsmuseet att vara stängt medan Nationalmuseum 
och Värmdö kommun fortsätter att förbereda sig för en överlåtelse från kommunen 
till Nationalmuseum för att driva museiverksamhet i Torkhuset. Målet är att detta 
kommer att ske till årsskiftet 2017/18. Vi håller tummarna!  

Men innan dess arrangeras traditionsenligt 

Porslinets Dag 
Söndagen den 27 augusti kl. 11-16 

 

För information om program denna dag: se information i lokalpress och på vår och 
porslinsmuseets hemsida! 

Övriga nyheter 
Den 1 maj utsågs Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner till Årets Entreprenör 
2017, Ideell sektor, av Värmdö Arbetarkommun! Ni kan alla känna er stolta!  
Motivering: ”Föreningen har genom idogt arbete lyckats övertyga Värmdö kommun 
att överlåta Porslinsmuseets drift till Nationalmuseum och därmed säkerställt att 
samlingarna även fortsättningsvis visas i nuvarande lokaler i Torkhuset. På detta 
sätt har de bidragit till att Gustavsbergs kulturarv lever kvar.”   
 
Medlemsrabatten på 20% som vi haft i alla år i porslinsmuseets butik kommer 
att tas bort. Under sommarsäsongen 2017 kommer vi att få 10% rabatt på vissa 
saker, vilka är i skrivande stund inte klart. 
 
Utställningen Morandi/Edmund de Waal pågår på Artipelag t.o.m. 1/10.  
Där visas ett stort antal verk av den italienska målaren Giorgio Morandi och keramik 
av författaren och konstnären Edmund de Waal. Eventuellt kommer vi att arrangera 
en visning för medlemmar under september. Ytterligare information i nästa 
utskick! 
 

Vi önskar er alla en härlig sommar! 
Styrelsen 
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Medlemsavgift för 2017 
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200 kr, 
studerande 50 kr. Betala till plusgiro 4434460-4 om du inte redan gjort det. 

 
Senaste nytt från vänföreningen finns på 
www.porslinsmuseetsvanner.se 
eller på Facebook: Porslinsmuseets vänner 
 

Styrelsen 

Ordförande  Marianne Landqvist  0703-975865
 marianne.landqvist@comhem.se 

Vice ordf.  Gunilla Lindholm  0703-662843
 gunillalindholm@bredband.net 

Sekreterare  Roine Fredriksson  08-570 325 93 
 roinefredriksson@gmail.com 

Kassör  Inger Hasselberg  070-766 71 86 
 inger.hasselberg@gmail.com 

Ledamöter  Mats Björkman 070-245 51 55 
 mats.bjorkman@telia.com 

 Petter Eklund  073-703 26 43 
 petter.e@bahnhof.se 

 Maria Grunditz 070-722 51 71 
 maria@ggarkitekter.se  

 Pia Johansson  0708-146 007   
 piajj@hotmail.se 

 Johan von Seth 0706-612061 
 johan.vonseth@telia.com 

Medlemsfrågor: info@porslinsmuseetsvanner.se 
 
 
 
 

OBS! Anmäl din mejladress till: 
roinefredriksson@gmail.com 

för att få aktuell information och vänföreningens nyhetsbrev. 


