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Händelserik museisommar
med Disney
Under sommarens utställning Disney – konsten att
berätta arbetar den pedagogiska avdelningen på museet
med grupper på olika sätt i och utanför utställningen. Tack vare att den öppnade redan i mars är
besök från grundskolor frekventa, och tillsammans
med pedagogerna får eleverna gå med på Visning &
Verkstad. Här undersöks och utforskas teman som

Frost (2013), Brittney Lee © Disney

Fantasia ”Pastoralsymfonin” (1940), Disney Studio Artist © Disney

bild, animation och berättande. I verkstaden får deltagarna till exempel möjlighet att skapa sina egna
sagofigurer, teckna så kallade model sheets, upptäcka
egna berättelser och få inblick i hur animation blir till
genom att göra egna flippböcker.

När sommaren nalkas öppnar museet upp för en hel
rad pedagogiska aktiviteter, såsom kurser för såväl
vuxna som barn, event och verkstäder. I vanlig ordning hålls visningar dagligen under perioden 27.6-14.8,
och under sommaren kommer även tre teckenspråkstolkade visningar att erbjudas. Nytt för i år är att
två av de fyra dagliga visningarna riktar sig direkt
mot en yngre publik, vi kallar dem familjevisningar.
Naturligtvis är även de öppna för människor i alla
åldrar som vill få en något annorlunda upplevelse av utställningen. Dessutom finns en audioguide
till utställningen Disney – Konsten att berätta. Den kan
du lyssna på i din egen telefon via applikationen
A guided Tour som är gratis att ladda ner. Läs mer
om detta och ta del av hela sommarens program på
www.akvarellmuseet.org.
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Ordföranden har ordet
DISNEY i Skärhamn! Som första museum i Europa
visar nu Nordiska Akvarellmuseet en helt ny utställning
om animerad film. Du får en bra uppfattning om hur
dessa många teckningar formas till rörliga bilder med en
film som slutprodukt.
Det är helt underbart att få uppleva alla dessa originalteckningar och skisser från min barndoms stora idoler
bland Disneyfamiljen.
Jag läste ständigt Kalle Anka & Co om och om igen.
Årsprenumerationen fanns överst på julklappsönskelistan och under åren blev det en hel del kompletta
årgångar som tyvärr plötsligt försvann i samband med
en flytt. En Guldgruva som nu någon annan kan njuta
av.
Utställningen visar också många av Disneys filmer
alltifrån Snövit och Tre små grisar till Frost med sin högteknologi. Min hemmabio på 50-talet bestod av en
16-mm projektor typ Piccolo som man manuellt
vevade till bästa hastighet. En 60 Watts lampa och utan
fläkt. Rullgardin ner. Svartvita rörliga bilder på ett
vitt lakan uppsatt med häftstift på en slät vägg.
Fantastiska filmeftermiddagar i 9-10 års-åldern!

Sedan starten i slutet av
mars har ett stort antal
skolklasser varit på uppskattade besök och vi förväntar oss stora besöksskaror hela sommarmånaderna. Som vanligt finns
våra trofasta volontärer
vid Vänföreningens disk
för svara på frågor och ge
tips och råd om utställningen och andra konstbegivenheter i kommunen.
Vi gästas av The Bandwagon Swing Orchestra lördagen
den 9 juli för en kvällskonsert på museets scen. Ett
niomannaband med spelglada unga Stockholmare som
tar oss med till 20-, 30- och 40-talets musikskatter.
Njut av konsten, musiken, sommaren, solen, Skärhamn
och Tjörn!
Per Jensnäs

Verksamhetsplan 2016
Vänföreningens medlemmar och styrelse verkar för att
stödja Nordiska Akvarellmuseet, dess utställnings- och
kursverksamhet, konstinköp och med ekonomiska bidrag.
Vänföreningen
3 planerar och arrangerar konstresor
3 producerar fyra nummer av Akvarellspegeln med
information till medlemmarna
3 har volontärer som informatörer i museets reception
vissa tider under året i samband med museets utställningar och aktiviteter

3 söker samverkan med likasinnade vän/konstföreningar för utbyte av erfarenhet, information och
inspiration
3 administrerar hemsidan www.akvarellmuseetsvanner.se
3 söker fler och nya medlemmar – även bland föreningar
och företag
3 genomför varje årsmöte ett konstlotteri för medlemmarna
3 arrangerar skiftande kulturevenemang på museets scen

Skärhamn den 26 februari 2016

3 engagerar volontärer som museets vakter under
utställningar

Styrelsen

Styrelsens arbetsuppgifter fördelades inför kommande verksamhetsår
Ordförande: Per Jensnäs (vald på årsmötet)
Sekreterare/volontärer: Barbro Carlsson
Vice sekr./redaktör/resekommitté: Carl-Axel Lago
Kassör: Kerstin Andersson
Medlemsregister/utskick/konstinköp: Barbro Erikson
Utskick/medlemsregister: Monica Pettersson
Konstinköp/redaktion: Cerold Johansson

Konstinköp/suppleant: Berit Erenstedt
Medlemsregister/suppleant: Karin Guttman
Suppleant: John Gunnar Ericsson
Suppleant: Renate Bergius
Framtidsgrupp: Berit Erenstedt, Carl-Axel Lago,
Karin Guttman, Per Jensnäs.
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Sommarens kurser
för vuxna

På Akvarellmuseets scen

1.7 – 3.7
Konsten att berätta i bilder / Kia Nordqvist
I denna kurs studerar vi hur man bygger ett bildberättande för rörliga media och arbetar bland annat med
akvarell, foto, objekt, bildflöde, visuell dramaturgi och
analys.
Pris: 3800 kr inkl. lunch & fika, exkl. material & boende.
Anmälan senast 3.6.
15.7 – 17.7
En känsla av ögonblicket / Peter Reuterberg
En kurs för dig som målat akvarell tidigare. Vi målar
landskap ute bland klipporna runt museet med fokus
på ljus, skugga, texturer och vattnets spel.
Pris: 3500 kr inkl. lunch & fika, exkl. material & boende.
Anmälan senast 17.6.
Lördag 6.8 kl 10-18
Kajak & Akvarell / Jonte Nynäs &
Wilhelm van Riemsdijk
Vi upplever naturen på nära håll och experimenterar
med olika sätt att fästa känslan på papper.
Pris: 900 kr inkl. lunch, fika material & en lättare
måltid. Kajakhyra 300 kr. Anmälan senast 8.7.
12.8 – 14.8
Welcome Mr Rorsach! / Anneli Pihlgren
Med utgångspunkt i ett intensivt tecknande navigerar vi
oss fram i ett kurslandskap av färg, form och berättande.
Vi inspireras av pågående utställning, bergen och havet.
Pris: 3500 kr inkl. lunch & fika, exkl. material & boende.
Anmälan senast 15.7.
2.9 – 4.9
Porträtt i akvarell / Ewa Evers
En fortsättningskurs för dig som prövat akvarellmåleri
tidigare och vill vidareutveckla materialets möjligheter
och söka nya uttryck och metoder. Vi arbetar med den
fotograferade selfien, spegelbilden och det tecknade och
målade självporträttet.
Pris: 3800 kr inkl. lunch & fika, exkl. material & boende.
Anmälan senast 5.8.
Läs gärna mer om dessa kurser och våra kurser för
barn/barn-vuxna på akvarellmuseet.org.

Bäste föreningsvän!
För att bli ännu bättre att informera om museets
många aktiviteter vill vi i Vänföreningen gärna ha
din E-postadress som komplement till vårt
medlemsregister.
Sänd till: ordfor@akvarellmuseetsvanner.se
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THE BANDWAGON SWING ORCHESTRA
från Stockholm gästar Vänföreningen och museet
Lördag den 9 juli klockan 19.00
Glada och medryckande toner - det kan bli spontandans så ta med dig dansskorna. Bandet avslutar sin
sommarturné i Skärhamn efter konserter i Alvesta,
Malmö, Köpenhamn och Hamburg.
Entré 150 kr
Förbokning 0304-600080 eller 0703-001712

Vinnare vid medlemsdragning Nordiska
Akvarellmuseets Vänförenings årsmöte mars 2016

Konstnär

Vinnare

Elsa Agélii
Utan titel

Ingela Werling
Linnégatan 48, 413 08 Göteborg

Lars-Eje Larsson
Utan titel

Anna Lilljegren-Weidmo
Hvitfeldtsgatan 12, 411 20 Göteborg

Susanne Wiel
Utan titel

Gunilla Linde Bjur
Brunndalen 7, 471 71 Hakenäset

Soile W Algeröd
Utan titel

Kent Dahl
Distansgatan 43, 421 37 V:a Frölunda

Sandra Ikse
Vattenblänk

Lars Hallin
Laghamragatan 7, 422 47 Hisings Backa

Eva Ewers
Minne

Agneta Samsson
Strågatan 13, 431 40 Mölndal

Hanne J Johansen
Stevnsklint

Göran Thell
Kommendersvägen 8, 247 51 Dalby

Alice Thomsen
Gröna äpple

Tore Fredriksson
Radbrunnen Alle 3 D,
DE 79206 Breisach Tyskland

Karin Keane
Tvåsamhet

Eskil Edmar
Lunnatorpsgatan 3, 412 74 Göteborg

Jonina Manusdottir
Dagen gryr

Inger Fredriksson
Radbrunnen Alle 3 D,
DE 79206 Breisach Tyskland

Camilla Lood
Utan titel

Eva Gustafsson
Runnaby Gård, 705 92 Örebro

Resa till Österlen

KONST- OCH KULTURRESA 27-28 AUGUSTI
Österlen upptäcktes tidigt av entusiastiska konstnärer.
En av de första var målarprinsen Eugen, som tidigt
förälskade sig i Haväng och Brösarps backar och från
1931 kom att tillbringa många somrar i Kivik.
Österlen har idag fler yrkesverksamma konstnärer per
kvadratkilometer än någon annanstans i Sverige, vilket
är anledningen till att det under ÖSKG.s (Östra
Skånes Konstnärsgille)
årliga konstvecka uppstår stora trafikstockningar. Inte för oss när
vi gör vår egen konstrunda på Österlen! I
slutet av augusti, med
Brösarps backar i magiskt ljus, är det dags för Akvarellmuseets vänner att
lära känna dagens och gårdagens konstnärer på museer
och i deras ateljeer. Följ med oss på en som vi tror
mycket givande och intressant resa!

Program
Lördag 27 augusti
07.00 Skärhamn
07.30 Stenungsund
08.15 Göteborg Shelltappen, Nils Ericsonsterminalen.
09.45 Fikapaus: Holm, Lizzies Café & Galleri.
13.00 Tomelilla Konsthall. Utställning: Bianca Maria
Barmen, Skulptur.
14.30 Tjörnedala Konsthall, ÖSKG – Östra Skånes Konstnärsgille, Baskemölla. Lättare lunch.
Visning av utställning: Ottomanska speglingar med konstnärerna Maria Björklund (Österlen), Pia Ranslet (Tel Aviv),
Cagla Tayolac (Istanbul).
16.30 Konstmuséet Gösta Werner och Havet,
Simrishamn.
Visning av Gösta Werners verk och utställarna Kit Alexis
och Christer Olofsson.

Ca 18.00 checkar vi in på anrika
Hotell Svea, i Simrishamn, inbjudande beläget vid segelbåtshamnen.
Middag på hotellet.

Söndag 28 augusti
Efter frukosten besöker vi Kiviks Musteri.
10.45 Ateljébesök hos konstnärsparet Hasse Karlsson,
akvarell och Ia Karlsson, akryl, Vitemölla.
12.00 Lunch Brösarp, Gästgiveri.
13.00 Brösarps Konsthall.
Åter i Göteborg ca 18.00,
Skärhamn ca 19.30.
Bussresa, del i dubbelrum,
1 fm-kaffe, 1 frukost,
2 luncher, 1 middag, inträden
& visningar.
Pris endast 2.150:-/pers. Enkelrumstillägg: 365:-/pers.
Anmälan: Jörlanda Buss 0303-50 600.
Info: Carl-Axel Lago 0707-337961.

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 G-P:s läsvärdesrabatt på aktuella kataloger
(gäller ej dem som redan har G-P:s läsvärdeskort).
• Medlem deltar i Vänföreningens årliga konstlotteri.

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

• 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.

Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn, Sverige.
PlusGiro 7 30 60-6. Bankgiro 5014-8139. Ibannummer SE95 8000 0835 6807 3054 4814. Bicode SWEDSESS
Medlemsavgift: 175:- för enskild medlem och 300:- för makar/sambor
E-post: kontakt@akvarellmuseetsvanner.se Hemsida: www.akvarellmuseetsvanner.se
Redaktör och ansvarig utgivare: Carl-Axel Lago +46 (0)707 33 79 61 E-post: carlaxellago@gmail.com
För adressändringar kontakta Barbro Erikson +46(0)303 77 02 44

Boab Tryckeri. Skärhamn

akvarellspegeln

