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Kära Porslinsmuseivänner!
På Porslinets dag regnade det hela dagen – nästan. Trots vädret
fylldes först Gustavsberg VII med ett hundratal passagerare som for
traden Stockholm-Gustavsberg och sedan Porslinsmuseet under
dagen med ca 800 besökare. Inte dåligt!
Visningarna avlöste varandra och i verkstaden var det full fart med
barnverksamhet. Vid vårt bord stod folk på kö för att skriva på
protestlistan. Nu är vi uppe i drygt 500 namn så snart hoppas vi få
företräde hos kommunalrådet för överlämning.
Trots att man på kulturkontoret jobbar vidare med planeringen av
utställningslokalerna i kulturhuset har vi inte gett upp!
Vi samlar namnunderskrifter till vårt krav
på att bevara porslinsmuseet i Torkhuset.

Här finns vår namnlista på webben:

http://www.skrivunder.com/krossa_inte_porslinsmuseet

Program hösten 2015
Torsdagen den 8 oktober kl. 17 och 18.30

Husgerådskammaren
Studiebesök på Husgerådskammaren
på Stockholms slott. Det finns plats
för fler på den sena visningen!
Anmälan till Gunilla Lindholm,
gunillalindholm@bredband.net
08-747 82 09, 070-3662843,
Pris: 110 kr. Betalas snarast till
föreningens plusgiro 4434460-4.

Utställningar på Porslinsmuseet
HAMMAM - Modeller, skisser, kakel, collage av konstnären
Ibrahim Elkarim
”Ett konkret inlägg i integrationsdebatten” kallar konstnären själv
sina skisser till ett planerat badhus på Söder i Stockholm. Ett bärande
element är det islamiska kaklet i modernt uttryck.

Tisdagen den 3 november kl. 18.30

Resan till Kina – porslinets vagga
Museichef Kjell Lööw föreläser om resan till Kina på porslinsmuseet.
Fri entré för medlemmar. 50 kr övriga.

Öppnas lördagen den 3 oktober kl. 13 med pompa och jazzmusik!
Pågår t.o.m. 6 december
Konstfack c/o Gustavsbergs Porslinsmuseum
Pågår 12 december – 7 februari 2016

Vad händer med porslinsmuseet?

Torsdagen den 3 december kl. 18.30

Julmingel på museet
Traditionellt julmingel med glögg, pepparkakor och underhållning.

Kom till kommunhuset i Skogsbo onsdagen den 30 september kl.
18.00! Där anordnas en s.k. frågestund då medborgarna får ställa
frågor till politikerna i kommunfullmäktige. Man måste ställa frågan
skriftligt senast den 24 september till varmdo.kommun@varmdo.se
eller per post till Värmdö kommun, Kommunfullmäktige, 13481
Gustavsberg. Möjligen kommer denna uppmaning för sent till er
medlemmar, men det viktigaste är att så många som möjligt kommer
dit för att visa vårt engagemang i porslinsmuseifrågan, som vi hoppas
kommer upp. Använd knapparna med vårt namn på! Har du inga
finns det att hämta gratis på porslinsmuseet.

