Program hösten 2017
Kära porslinsmuseivänner!
September visar nu sina bästa sidor med klar höstluft, svampar i skogen och
färgstarka bladverk. Så här års är oftast kulturutbudet också rikt och vi tänkte
bjuda er på en del av detta, både på hemmaplan och utanför den.
Välkomna att ta del av vårt höstprogram i brist på nyheter om porslinsmuseet,
vars framtid vi förhoppningsvis vet mer om till nästa utskick i slutet av året.
Utöver våra egna arrangemang kommer vi också med flera tips.

Torsdag 26 oktober kl 10.00

Visning av Gustavsbergs Porslinsfabrik
Porslinstillverkning idag med olika moment.
Samling i butiken i fabrikens bottenplan, Odelbergs väg 1C. Visningen tar ca 40
minuter.
OBS! Fri entré! Fabriksledningen bjuder våra medlemmar på denna visning då
den anser att ”Vår verksamhet är viktig för Gustavsberg”. Det tackar vi för!
Anmälan senast den 12 oktober till gunillalindholm@bredband.net.
OBS! Fabrikslokalerna är inte anpassade för dem som har svårt att gå i trappor
och besökstoaletter saknas.

Torsdag 23 november 18-19.30

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen
Visning av utställningen ”Vardagens
Poesi” med keramikern Calle Forsberg,
som har arbetat med Hertha Hillfon
och som också haft ateljé i G-studion.
Visningen kostar 100 kr per person,
entréavgift på 50 kr tillkommer.
Anmälan senast den 12 oktober till
gunillalindholm@bredband.net och
betalning (100 kr) till pg 4434460-4.
Begränsat antal platser!
Lokalen ligger nära Moderna museet
på Svensksundsvägen 21, sök gärna
på nätet så står det en fullständig
vägbeskrivning där:
www.herthahillfonskeppsholmen.se

Onsdagen den 6 december kl. 18.30

Julmingel

Jul-mingel med glögg och pepparkakor. Bildvisning och
berättelser från vännernas resa till S:t Petersburg i våras. Vad
händer med porslinsmuseet? Lotteri m.m.
Lokal: G-Studions café, Tyra Lundgrens väg 25

Tips!
Konsthallen 23 september – 8 oktober

”Att ta strid”
Konsthantverkaren Frida Hållander undersöker möjligheten att föra politisk kamp
och göra motstånd genom konsthantverkliga objekt. konsthall@varmdo.se

2-3 december

Julöppna ateljéer i G-Studion
Öppet lördag 11-16, söndag 11-15

Visningar av Slussen
Medeltidsmuseet genomför guidade visningar av slussen, onsdagar mellan 14.0014.40 september-januari. Samling i Slussenprojektets informationslokal,
Stadsgården 8.

Medlemsavgift för 2018
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200 kr,
studerande 50 kr. Betala till plusgiro 4434460-4 senast 31 januari.

Senaste nytt från vänföreningen finns på
www.porslinsmuseetsvanner.se
eller på Facebook: Porslinsmuseets vänner
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Anmäl din mejladress till
roinefredriksson@gmail.com
för att få aktuell information och vänföreningens
nyhetsbrev

