Program hösten 2018
Kära porslinsmuseivänner!
Som väl de flesta av er vet, så hör nu Gustavsbergs Porslinsmuseum
till Nationalmuseum. Dess nya överintendent, Susanna Pettersson, har
redan besökt porslinsmuseet, blev imponerad och uttryckte då sin
glädje över denna nya filial till Nationalmuseum!
Renoveringen av Torkhuset har inletts i samarbete med Värmdö
kommun och man beräknar att museet skall öppna i mitten av 2019.
Intendent Ulrika Schaeder, som i flera år arbetat med den s.k.
Gustavsbergs-samlingen är samordnare och hon är också adjungerad
till vår föreningsstyrelse.
Vi i styrelsen är glada att så många som 300 personer valt att stanna
kvar i föreningen trots att museet är stängt. Några nya medlemmar
har vi också fått. Hoppas vi blir ännu fler under 2019 och: glöm inte
att betala för nästa år i god tid! Oförändrade avgifter.
Porslinets Dag blev lyckad trots att regnet hängde i luften och tack alla
ni som kom och lyssnade på våra små framträdanden!
Här har ni nu höstens begivenheter.

Höstens program
Söndag 21 oktober

Bussutflykt till Nynäs slott

Följ med vännerna på en höstutflykt till Nynäs slott 21 oktober
2018.
Slottet ligger mellan Nyköping och Trosa och ägs sedan 1984 av
Nationalmuseum och Landstinget Sörmland.
Bussfärden tar ca 1,5 – 2 timmar från Gustavsberg.
Vi får en visning av slottet och en del av Nationalmuseums samling av
Gustavsbergsporslin i slottsmiljö. Efter visningen har vi möjlighet att äta
lunch i slottets restaurang.
Avfärd kl. 9.00 från Gula byggningen, Odelbergs väg i Gustavsbergs hamn.
Avfärd kl. 9.45 från Gullmarsplan. Bussen stannar vid T-banans uppgång
för dem som önskar.
Åter Stockholm och Gustavsberg ca kl. 16.
OBS! Det kan vara kyligt i slottet så ta på er varma kläder.
Intresseanmälan snarast, bindande anmälan senast 18 oktober.
Anmälan sker till Gunilla Lindholm, gunillalindholm@bredband.net
eller 070 366 28 43.
Pris: Resa inklusive guidad tur i slottet 300 kr, 150 kr tillkommer för lunch
och kaffe.
Betalning till plusgiro 4434460-4. Märk inbetalningen ”Nynäs slott”.

8 november kl 19-20

Visning av Nationalmuseum
13 oktober slår Nationalmuseum upp portarna igen. Vi ordnar en visning
torsdag 8/11 kl 19-20. Anmälan senast 22 oktober till Gunilla Lindholm,
gunillalindholm@bredband.net eller 070 366 28 43. Begränsat antal
deltagare.
Kostnad 100 kr, betalning efter bekräftelse till plusgiro 4434460-4. Märk
inbetalningen ”Nationalmuseum”.

1-2 december

Öppna ateljéer
G-Studion arrangerar tre gånger om året Öppna Ateljéer. Välkommen
att titta in i de olika ateljéerna och prata med de aktiva konstnärerna
om konst, konsthantverk och formgivning.
Lördag 1 december kl 11–16, söndag 2 december kl 11-15.
I samband med Öppna Ateljéer anordnas ett café i de gamla
fabrikslokalerna.

Torsdag 6 december 18.30

Julmingel
Välkommen till vårt årliga julmingel, vi bjuder
på glögg och pepparkakor.
Gunilla Lindholm berättar om arkitekt Magnus
Isaeus, verksam som mönsterritare åt
porslinsfabriken under 1870-talet. Han har ritat
torkhuset och många andra kända byggnader.
Lokal meddelas senare under hösten.

Medlemsavgift för 2019
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200
kr, studerande 50 kr. Betala till plusgiro 4434460-4.
Inbetalning av avgiften görs i januari 2019. Är du osäker på om du betalat
för 2018 kan du mejla eller ringa till kassören Inger Hasselberg, se
uppgifter nedan. Meddela oss om du vill avsluta ditt medlemskap.

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

