Program våren 2017
Kära porslinsmuseivänner!
Slut med skrivelser, inga mer demonstrationer, inga insändare, slut med sömnlösa
nätter! Nu återstår endast ett par veckors väntan på besked att både Nationalmuseum
och Värmdö kommun har skrivit på överlåtelseavtalet. Tidigare datum har varit 1 april,
men det har förlängts till 1 maj. Vi tror med 99,9 % säkerhet att det blir som förväntat.
Porslinsmuseet är stängt på obestämd tid, men vi hoppas på ett öppnande till
sommarsäsongen. Ni kommer att få besked om detta så snart vi vet bestämt om hur det
blir! Aktuell information kan ni också få på www.nationalmuseum.se
Vi får nu finna oss i att inte kunna komma in på porslinsmuseet förrän framåt
sommaren, men det kan det väl vara värt – att Gustavsberg nu får en ”filial” till
Nationalmuseum i hamnen.
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Kommande program
11 maj 18.30 på Thielska galleriet

Konstnärlig blomning. Art nouveau från
Rörstrand 1895–1920
Samlaren – och vår medlem - Markus Dimdal visar en del av sin stora samling av
sekelskifteskeramik, formgivna av bl.a. Alf Wallander, som var samtida med Gunnar
G:son Wennerberg på Gustavsberg.
Eftersom deltagarantalet är mycket begränsat ber vi er att anmäla er senast den 3 maj
till Gunilla Lindholm, 070 3662843/gunillalindholm@bredband.net
Visningen kostar 200 kr per person och
betalas i förskott:
plusgiro 4434460-4.
Utöver visningskostnaden tillkommer
entréavgift på 100 kr/80 kr för
pensionär. Betalas på plats!
Entréavgiften ger tillträde till hela det
vackra och innehållsrika huset.
För er andra, som inte får plats på
visningen, kan man komma när som helst
under öppettid, tisdag–söndag 12–16.
Utställningen pågår t.o.m. 4 juni.

Resa till S:t Petersburg
23 medlemmar är anmälda till resan som går av stapeln 27/4 – 30/4.
Rapport kommer på medlemsmöte i höst!

Porslinets dag
Vi vet ännu inget om det blir av i år, men så snart vi får besked meddelar vi er alla!

Årsmötesrapport
Vid årsmötet, som hölls i Magnus Isaeus-rummet på porslinsmuseet valdes en delvis ny
styrelse, se sista sidan! Gösta Arvidsson, som var mötesordförande, valdes till
hedersmedlem i föreningen. Efter förhandlingarna talade designer Jan Landqvist och
överintendenten på Nationalmuseum Berndt Arell bl.a. om alla turerna kring
porslinsmuseets placering och dess framtid med ny ägare.
Därefter firades vårt 20-årsjubileum med musik, bubbelvin, bildspelvisning och middag
med hög stämning. Vi hurrade fyrfaldigt för vår fina förenings 20 år och framtid!
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Bilder från årsmötet och föreningens 20-årsfest
(Fotograf Bengt Berglund)
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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 snarast.

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

Marianne Landqvist
marianne.landqvist@comhem.se

070-397 58 65

Vice ordf.

Gunilla Lindholm
gunillalindholm@bredband.net

070-366 28 43

Sekreterare

Roine Fredriksson
roinefredriksson@gmail.com

073-800 94 12

Kassör

Inger Hasselberg
inger.hasselberg@gmail.com

070-766 71 86

Ledamöter

Mats Björkman
mats.bjorkman@telia.com

070-245 51 55

Petter Eklund
petter.e@bahnhof.se

073-703 26 43

Maria Grunditz
m.e.grunditz@gmail.com

070-722 51 71

Pia Johansson
piajj@hotmail.se

070-814 60 07

Johan von Seth
johan.vonseth@telia.com

070-661 20 61

Medlemsfrågor: info@porslinsmuseetsvanner.se

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