Kära porslinsmuseivänner!
Ett dystert besked vi nyligen fått är att museet inte öppnar i sommar. Återinvigningen av Gustavsbergs Porslinsmuseum kommer att ske först till sommaren
2020. En tröst är att museet då kommer att få bättre tillgänglighet, bättre säkerhet
och bättre klimat.
Inom vänföreningen fortsätter vi oförtrutet med våra olika aktiviteter och ser fram
emot den dag vi får besöka ett nyöppnat Porslinsmuseum i ett nyrenoverat och
publikvänligt Torkhus.

Med önskan om en fin vår och sommar!

Gunilla Lindholm
Ordförande

Hänt under våren


Årsmötet var välbesökt med intressanta programpunkter. Ulrika Schaeder och Fredrik
Nornvall informerade om hur ombyggnaden av Torkhuset fortskrider. Konstnären och
keramikern Lisa Wallert presenterade på ett fängslande sätt sitt arbete och sina verk.



Styrelsen har fått information om nuläget i ett möte med Nationalmuseum. Då
presenterades också de satsningar Nationalmuseum planerar genomföra för Porslinsmuseets
verksamhet.



Vid ett möte med Gustavsbergs hamns företagarförening, Fredrik Nornvall från Värmdö
kommun och Ulrika Schaeder, Nationalmuseum, diskuterades olika förslag på vad man kan
göra i sommar och på Porslinets dag 25 augusti.



Vi har under våren hållit vandringar i hamnen med ca 100 deltagare.



VVS-museet är ett litet men innehållsrikt museum. Om du missade vår visning har du
chansen när det är öppet hus 29 september kl. 11-16 och 23 oktober kl. 16-20.

Vår-, sommar- och höstprogram 2019
Torsdag 23 maj

Förhandsvisning av museet
Ombyggnaden är alltså försenad men vi
medlemmar i Porslinmuseums vänner får en
förhandsvisning torsdag 23 maj klockan
17.00 alternativt 18.00.
Vi får dela upp oss i grupper, meddela vilken
tid som passar i er anmälan till Gunilla
Lindholm, gunillalindholm123@gmail.com
(obs ny mejladress). Alternativt ring eller
sms:a 070 366 28 43.

Vi samlas vid entrén. Johan Roos, projektledare Värmdö kommun, och Patrik
Nordmark, Veidekke, kommer att visa oss runt
i de tomma nyrenoverade lokalerna. Från
Nationalmuseum kommer Ulrika Schaeder att
närvara.
Det blir också en förhandsvisning för
allmänheten den 6 juni.

Information på Nationalmuseum
Ulrika Schaeder bjuder in oss medlemmar till
en informationsträff sista veckan i
september. Då presenteras de satsningar
Nationalmuseum planerar genomföra för
Porslinsmuseets verksamhet.

Intresseanmälan till Gunilla Lindholm,
gunillalindholm123@gmail.com (obs ny
mejladress), alternativt ring eller sms:a
070 366 28 43.
Datum och tid meddelas senare!

Porslinets dag 25 augusti kl 11-16
Denna fina tradition kommer även i år att äga
rum framför porslinsmuseet och i hamnkvarteren. Nationalmuseum kommer att bidra

med aktiviteter och vi i vänföreningen har
också möjlighet att delta. Kontakta någon i
styrelsen om du har idéer om vad vi kan göra.

Höstresa till Gotland 5-8 september
Resan är i nuläget fulltecknad men vi ordnar
en väntelista om någon av de anmälda får
förhinder.

Anmälan till Ursula Malmström Nehm,
ursula.nehm@tele2.se, eller 0707 386949.

Glöggmingel 5 december
Naturligtvis behåller vi traditionen med
julmingel. Lokal och program är ännu inte

fastställda, vi återkommer med utförlig
information.

Stockholm Craft Week
Detta är en ny satsning på konsthantverk i
Stockholmsregionen som lyfter fram lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt konsthantverk. Värmdö kommun kommer att vara
med i arrangemanget. Start den 3/10 med ett

internationellt seminarium om konsthantverk
på Teatern i Gustavsberg. Deltagande är
öppet efter anmälan. Mer information kommer
att finnas på kommunens hemsida:
www.varmdo.se

Medlemsavgift 2019
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200 kr,
studerande 50 kr. Betalas till plusgiro 4434460-4 senast 20 maj 2019.
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Ledamöter

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

Anmäl din mejladress till
roinefredriksson@gmail.com
för att få aktuell information och vänföreningens
nyhetsbrev

