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Kära Porslinsmuseivänner!
I denna ljuva sommartid mullrar det av ilska hos de flesta av våra
medlemmar. Orsak: Kommunfullmäktige har gett kommundirektören
fria händer att sälja av fastigheter för att få in pengar till att betala
kommunala skulder. Ett av de hotade husen är, som ni väl alla vet vid
det här laget, det s.k. Torkhuset, där Porslinsmuseet bl.a. visar 1800talsporslinet samt arrangerar tillfälliga utställningar.
Vi har ordnat olika protestaktioner under våren och bjudit in politiker
till museet för att visa hur fint det är just där. Flytta inte in hela
porslinsmuseet i det nya kulturhuset! Protestlistor går runt och nu
kan man också protestera på nätet, se nedan. Låten er dock ännu inte
nedslås! Beslut om vilka hus som ska avyttras tas inte förrän till
årsskiftet och vi hoppas fortfarande att kunna omvända denna
trögtänkta ”kommunalångare”.
Ni önskas alla en helt problemfri sommar och mycket nöje på de
program som ni finner i detta häfte!

Här finns vår namnlista på webben:
http://www.skrivunder.com/krossa_inte_porslinsmuseet
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Program sommar och höst 2015
Onsdagen den 17 juni kl. 18-20

SOMMARMINGEL
på museet för allmänheten med fri entré. Museet firar att sommaren
är kommen med en Öppet Hus-kväll, då vi under trevliga former
berättar om de senaste nyheterna i museet: Omgestaltning av 1900tals-rummet (Blå blom-salen) etapp 1, Keramikverkstadens
aktiviteter under sommaren och Astri Bergman Taube-utställningen.
Vänföreningens medlemmar hälsas särskilt välkomna!
Förfriskningar och snacks.

Lördagen den 29 augusti kl. 14-15.30

Sommarvandring i
Gustavsbergs norra
bruksgator.
Guide: Marianne Landqvist.
Pris: 80 kr. Samling vid ”Kyrkettan”
mittemot kyrkan.
I samarbete med Värmdö kommun.

Söndagen den 6 september kl.11-16

Porslinets dag i Gustavsberg

Astri Bergman Taube
– hemma i skärgården och ute i världen

med fri entré och visning på museet, torgstånd, musik och andra
trevligheter för alla åldrar. Vill du sälja egentillverkad keramik eller
porslin som du inte får plats med hemma? Då kan du hyra bord på
museitorget. Anmälan till Ursula Nehm Malmström på museet,
tel. 08-570 35658.

Maria Taube visar utställningen om Astri Bergman Taube som
konstnär exklusivt för våra medlemmar.

Torsdag den 8 oktober kl 17.00 och 18.30

Måndagen den 24 augusti kl 18.30

Anmälan till Gunilla Lindholm, 08-747 82 09, 070-3662843,
gunillalindholm@bredband.net

Husgerådskammaren på Kungliga slottet
visas i två omgångar denna kväll. Den första är fulltecknad men till
den senare finns det fortfarande kvar platser. Pris: 110 kr per person,
vilket betalas in senast en vecka före till föreningens pg 4434460-4.
Anmälan till Gunilla Lindholm, 08-747 82 09, 070-3662843,
gunillalindholm@bredband.net

Senare i höst (datum kommer i nästa utskick)

Resan till Kina, porslinets vagga
Kjell Lööw visar bilder och berättar om vårens resa.

Torsdag den 3 december kl 18.00

Traditionellt julmingel på museet
Med glögg och pepparkakor samt överraskningar.

