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Julie Nord. Utan titel (detalj), 2010.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Vänföreningens årsmöte hålles
SÖNDAG 20 MARS 2011 kl. 13 i Akvarellmuseet, Skärhamn
Program:
• Årsmöte.
• Dragning i Vänföreningens konstlotteri.
• Museichef Bera Nordal och Benita Nilsson
berättar om museets framtid när det gäller
utbyggnad och utställningar.

Vänföreningens årsmöteshandlingar kommer att delas
ut i anslutning till början av mötet.
Välkomna till årsmötet!
Vänföreningens styrelse

Dagordning för årsmötet 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Föreningens ordförande öppnar mötet.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Prövning av mötets behöriga utlysande.
Val av två justeringsmän för att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
Godkännande av dagordningen.
Framläggande av årsberättelse och revisionsberättelse.
Beslut om
• Fastställande av resultat- och balansräkning.
• Vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
• Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Fastställande av årsavgifter för fysisk respektive
juridisk medlem.

9. Beslut om verksamhetsplan för 2011.
10. Beslut om budget för verksamhetsåret 2011.
11. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit
till årsmötet.
12. Val av ordförande, styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av ledamöter till valberedning varav en utses
till sammankallande.
15. Ärenden som medlem väckt, enligt §8 sista
stycket i stadgan.
16. Mötet förklaras avslutat.
I denna Akvarellspegel bifogas medlemskort för de
som betalat in sin avgift fram till den 15 januari. Har
Du betalat in senare kommer medlemskortet separat.

akvarellspegeln

Verksamhetsberättelse 2010
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet har till ändamål att genom
olika tjänster stödja Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.
Vänföreningens styrelse har haft fem protokollförda
sammanträden: 13 januari, 25 februari, 8 april, 26
augusti, 11 november samt årsmöte 6 mars.

Valberedning
Sammankallande: Birgit Åhs
Ledamöter: Solveig Börjesson och Gun Brorsson

Styrelsen
Ordförande: Eva Bertilsson-Styvén
Sekreterare: Barbro Carlsson
Kassör: Kerstin Andersson
Medlemsregister/utskick: Barbro Erikson
Volontärer/utskick: Anita Sindler
Redaktör/webbsida: Carl-Axel Lago
Konstinköp/redaktion: Cerold Johansson
Konstinköp: Barbro Arén
Suppleant: John Gunnar Eriksson
Suppleant: Renate Bergius
Suppleant: Karin Guttman
Suppleant: Monica Pettersson
Akvarellmuseets repr: Anna Berglund/Eva Blume

Volontärerna
Under året har ca 25 volontärer arbetat vid disken i
museets entré. Medlemmar från Vänföreningen har
även hjälpt till vid museets vernissager och vid Vänföreningens utskick under året.

Revisorer
Revisorer: Agneta Björkman och Inger Johansson
Revisorssuppleant: Lars-Erik Ek
Medlemsantal
Under år 2010 har Vänföreningen haft 958 medlemmar.

Konstresa
Årets konstresa 4-5 december gick till Köpenhamn
och Louisiana.
Hemsida
Vänföreningen har förnyat och utökat hemsidan på
nätet. Adressen är:
www.akvarellmuseet-vanforeningen.se
Akvarellspegeln
Akvarellspegeln har utkommit med fyra nummer
under året och genom den informeras medlemmarna
om Vänföreningens och museets olika aktiviteter.
Vänföreningens styrelse

Vårens amensamtal kring godhet och ondska
Inbjudna gäster samtalar om ondskan som fenomen,
var man kan finna den, dess drivkrafter och nödvändigheten av att se våra egna mörka sidor, både som
enskilda och samhällsvarelser. Samtalsledare: Dag
Tuvelius, journalist, medarbetare på Kyrkans Tidning 
och med ett förflutet bl.a. på Sveriges Radios religions
redaktion.
Ons 16.3 kl 19
Världens lyckligaste folk
Lena Sundström är journalist och författare bl.a. till
Världens lyckligaste folk, ett samtidsdokument om
kollektiv rädsla för det okända och ett samhällsklimat
som inbjuder till populism och förenklade lösningar. Det konkreta exemplet i Lenas bok är Danmark.
Hon har i samma anda gjort en dokumentärfilm om
Sverigedemokraternas väljare och deltar flitigt i samhällsdebatten kring främlingsfientlighet.
Tors 31.3 kl 19
Reportage från mörkrets hjärta
Vincent Dahlbäck, journalist och författare, samtalar utifrån sin erfarenhet som Sveriges Radios korrespondent i Sydafrika under tio år, ett uppdrag som
bl.a. inneburit reportageresor i folkmordets Rwanda

och Darfurprovinsen i Sudan. Han har under alla år
försökt förstå människans drivkrafter i extrema situationer. Han arbetar idag som producent på Ekot och
är bosatt i Stockholm och på Tjörn. Hans senaste bok
heter Känslor gräver inga gravar.
Ons 13.4 kl 19
Ett samtal om ondska
Ann Heberlein är teologie doktor i etik, kulturskribent och författare till bl.a. En liten bok om ondska,
där hon undersöker och ifrågasätter våra föreställningar om begreppet ondska. Hon söker dess rötter
och finner några av dem. Ett samtal om våldsdåd,
onda samhällssystem och om kloka människors tankar genom historien. Heberlein arbetar just nu med
en bok om godhet.
Sön 17.4 kl 16
Nu våras det för visan –
konsert med Tjörns Visans vänner
Medverkande bl.a. Ukulele knäppstars, Vi fem,
Leif Dahlgren, Roy Andersson, Anders Åsefeldt,
Visgruppen  Salt m.fl. Dessutom medverkar Axel
Falk, Gjert Magnusson och Eva Blume.
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Saga och skräck samverkar i
Julie Nords bildvärld
Vårsäsongen på Nordiska Akvarellmuseet
inleds med spännande samtidskonst av den
unga danska konstnären Julie Nord. Hennes
bildvärld är ett mångbottnat landskap, där
det hotfulla och mörka ruvar jämtedet gulliga
och idylliska.
Utställningen Xenoglossy leder oss in i en annorlunda,
oviss värld, via Julie Nords säregna bilder, utförda i
tusch och akvarell, i stort format. Det är gåtfullt, sagobetonat där det oskuldsfulla jämte det skräckinjagade
möts och utmanar varandra. Storögda flickebarn, vid
underliga djurgestalter rör sig in och ut ur bildrummet
och sätter fantasin i rörelse. Julie Nords bildspråk är
inspirerat av filmkonst, barnboksillustrationer och gotiska skräckberättelser. Flera av vårens kulturprogram
har anknytning till Julie Nords konst och bilder.
Utställningen pågår 27.2-1.5.

Andra programpunkter kring Julie Nord:
Tors 10.3 kl 19
Julie Nord: Xenoglossy
Museichef Bera Nordal föreläser utifrån pågående utställning om Julie Nords säregna bildvärld och gåtfulla motiv.
Lör 26.3 kl 14
Samtal i utställningen
Julie Nord berättar och samtalar om sin utställning
Xenoglossy.
Lör 2.4
Julie Nord och Alice i Underlandet
Med utgångspunkt i Julie Nords bildvärld arrangerar
museet en temadag om den mångbottnade berättelsen och figuren Alice i Underlandet med samtal, föreläsning och visning av filmversionen.
kl 13 Utställningssamtal med Lena Eriksson,
museets pedagogiska ledare.
kl 14 Film.
kl 16 Alice i Underlandets bildvärld och drömmens symboler.
Föreläsning med Ylva Axelsson, psykolog och psykoterapeut, utbildad i symbolterapi och symboldrama.
9.4-24.4 kl 12-15
Påsklov i Underlandet
I drömmens och bildens värld kan vad som helst hända. I museets påsklovsworkshop utgår vi från utställningen med Julie Nords bilder.

Visning för vänföreningen
Förhandsvisning av kommande utställning
fredagen den 25 februari 18.00

Julie Nord. Skolbalens drottning, 2010.

Visst vill Du vara medlem
i vänföreningen?!!
Medlemsförmåner:

• Se utställningarna före alla andra genom att Vänföreningens medlemmar får exklusiv visning kl 18.00 dagen
före vernissagedagen.

• Gratis årskort som gäller alla utställningar under året.
• Medlem erhåller 20 % rabatt på avgiften för akvarellkurserna för vuxna (visa medlemskort).

• Medlem erhåller 20 % rabatt på entréavgiften till

museiarrangerade kulturprogram (visa medlemskort).

• Rabatt motsvarande GP:s läsvärdesrabatt på aktuella

kataloger ( gäller ej dem som redan har GP:s läsvärdes
kort).

•
•
•
•

Medlem deltar i Vänföreningens årliga konstlotteri.
Tillgång till/deltagande i föreningens konstresor.
Akvarellspegeln 4 nr/år.
Medlemsavgift – 175:- för enskild medlem och 300:för makar/sambor.
PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139.

• Vänföreningens hemsida

www.akvarellmuseet-vanforeningen.se ger mer
information.

B

Avsändare: Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn

Sverige
Porto betalt
Port payé

Plats för adressetikett

Konstresa 4-5 december Köpenhamn-Louisiana
Lördag
Vår resa startade tidigt på morgonen och vi blev
upplockade 06.45 vid Myggenäs korsväg på Tjörn. Vi
rullar vidare och hämtar upp deltagare i Stenungsund,
Göteborg och utefter motorvägen nära Kungsbacka.
Efter en kort rast och kaffe på Rasta Hallandsåsen fortsätter vi via Öresundsbron direkt till Statens Museum
for Kunst i Köpenhamn. Och ser en fantastisk utställning av BOB DYLAN, The Brazils series.
Serien består av ca 40 fantastiskt mättade akrylmålningar med många spännande brasilianska motiv där
han har kommit innevånarna i kåkstäderna (Favellas)
in på livet. Dylan har arbetat med bildkonst sedan
1960. Som målare är BOB DYLAN en stor låtskrivare.
Samtidigt visas på museet: PICASSO / Den Kongelige 
Kopperstiksamling ca 80 verk.
En fantastiskt stor produktion som kräver en hel del
engagemang av besökarna. Kopparsticken var för mig,
en något mer okänd sida av den fantastiske PICASSO.
Det var mycket bilder att smälta och vi skulle gärna ha
besökt utställningen en gång till för att SE på nytt !
Sedan bar det av till Norlandia Mercur Hotel som ligger centralt nära Tivoli. Vi fick våra rum och sedan var
eftermiddagen och kvällen fri.
Många av deltagarna passade på att ”göra” Köpen
hamn med julmarknader på Tivoli och utefter
”Ströget”. Samt kanske besöka något av alla fina matställen i Köpenhamn. Själva var vi ett ganska stort sällskap som passade på att njuta en mycket god middag
på Restaurang PEDER OXE.
Söndag
Efter en mycket innehållsrik frukost fortsatte resan i
ett ymnigt snöfall Strandveien upp till Louisiana. Det
var ganska mycket trafik och snö, men bussen rattades
lugnt och fint hela vägen.
Museet visade bland annat ANSELM KIEFER, född
1945, och en av efterkrigstidens stora tyska konstnärer.

Några av ”vännerna” ser Bob Dylan-utställningen i Köpenhamn.

Anselms bilder är mycket stora och spännande med
kraftiga lager av färg. Man överväldigas av känslan av
den brända jorden och krig. Hans bilder tar upp hela
rummet! Vi stannade länge. Helt otroligt.
Vi passar på att äta en trevlig lunch på museet och i
ett fortfarande ganska kraftigt snöväder startar vi resan
hemåt via Helsingör och med färja till Helsingborg.
Hela vägen upp genom Skåne och Halland snöar det
kraftigt och det är mycket folk på vägarna som ska
hem, det är ju söndag kväll. Ibland är hastigheten nere
i 30-40 km på motorvägen. Men vår bussförare jobbar
på lugnt och fint i det svåra väglaget.
Ungefär en timma försenade når vi Tjörn igen efter en
trevlig och givande resa.
Tack till Guide och Chaufför
För Vänföreningen Cerold Johansson

Njut den lätta, moderna
maten vid kanten av
det stora havet.
+46 (0)304 67 00 87
www.restaurangvatten.com
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