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Kära Vänner!
Se de lysande hängen,
där vårrikets vajande grenar
sin lövsal begynner att teckna
där fågeln, bäcken och tjärnen
spelar och speglar en frid
för dig som har väntat, för dig.

Dessa rader från Harald Forss dikt April tror styrelsen ger uttryck för vad vi alla känner när
våren nalkas.
Den 26 februari besökte vänföreningen Thielska Galleriet. Matkreatören Monika Ahlberg
hade dukat fram en utsökt laxtallrik. Supén avslutades med kaffe och kaka. Vi fick sedan en
intressant guidning av muséets chef Patrik Steorn.
Den 18 mars hölls årsmötet i Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan. Val sker vartannat år.
Det blev omval av följande styrelseledamöter:
Ewa Kumlin, ordförande, Per Odgren, vice ordförande, Marianne Norée, sekreterare,
Lena Uhlin, kassör, Maria Gad Malmgren, programansvarig, Valentina Andersson,
programansvarig, Mikael Aringsjö, programansvarig, Håkan Norelius, hemsideansvarig och
Louise Wramner, nyhetsbrevsansvarig.
Till revisorar valdes:
Margareta Leijonhufvud och Björn Petersson med Hans von Rietberg som suppleant.
Till valberedning valdes:
Gunnar Andersson, ordförande, Yvonne Ekdahl, ledamot och Ulf Björkman, ledamot
Vänföreningens hedersordförande är Peter Hammargren.
Årsmötet beslöt att årsavgiften för nästa år ska vara oförändrad. Ytterligare information finns
i slutet av brevet. Ordföranden poängterade vikten av att avgiften betalas i tid, dvs. före 1
mars.
Efter en god supé fick vi lyssna på vacker musik och sång. En av förra årets stipendiater,
Rimma Gotskosik, underhöll oss på violin tillsammans med Manuel Bjelke som sjöng till
ackompanjemang av pianisten Jan-Erik Sandvik.

Vårens program
Besök på Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art den 19 maj
Magasin III är en privat institution öppen för allmänheten med målet att dela med sig av den
bästa samtida konsten. Idag är Magasin III en av Europas ledande institutioner för samtida
konst. Robert Weil, muséets grundare och styrelseledamot i Konstnärsfonden, öppnar
generöst muséet för att ge oss en specialvisning.
Program: Vi tas emot av museichefen David Neuman som kommer att berätta om muséets
tillkomsthistoria och dess verksamhet. Efter något gott att dricka med tilltugg får vi en guidad
visning av den pågående utställningen av den österrikiske konstnären Marcus Schinwald.
Besöket beräknas ta totalt en och en halv timme. Se www.magasin3.com
Plats: Magasin III, Frihamnsgatan 28, Stockholm. Entrén till Magasin III når man genom att
ta hiss 3 eller 4 från lastkajen till plan 1.
Tid: Tisdagen den 19 maj kl. 17.00
Anmälan: Genom att betala in 150 kr på plusgiro 924454-2 senast den 13 maj. Anmälan är
bindande. Deltagarantalet är begränsat.
Kommunikationer: Buss 1 mot Frihamnen, ändhållplats Frihamnen eller buss 76 mot
Ropsten, hållplats Magasin 3.
Stipendieutdelning på Waldemarsudde den 3 juni
Konstnärsfondens traditionsenliga stipendieutdelning kommer att äga rum på Waldemarsudde
onsdagen den 3 juni kl. 18.00.
Under prisceremonin kommer stipendiaterna att berätta om sig själva och vi kommer även att
få lyssna till vacker sång och musik.
För första gången kommer Marianne Bernadotte-medaljen att delas ut inom Konstnärsfonden.
Efter ceremonin beger vi oss till Prinsens kök där ett glas mousserande vin med en läcker
mingeltallrik väntar oss.
Plats: Waldemarsudde, Prins Eugens Väg 6, Stockholm.
Tid: Onsdagen den 3 juni kl. 18.00
Anmälan: Genom att betala in 350 kr på plusgiro 924454-2 senast den 27 maj. Anmälan är
bindande. Deltagarantalet är begränsat.
Kommunikationer: spårvagn 7 går till Waldemarsudde
Välkomna till vårens aktiviteter
Förfrågningar besvaras av Maria Gad Malmgren på telefon 0708-627802
Hjärtliga hälsningar
Styrelsen/ Ewa Kumlin, ordförande och Louise Wramner, redaktör för Nyhetsbrevet
Medlemsavgifter
Årsavgift för enskild 300 kr och för par 500 kr betalas senast 1 mars till plusgiro 924454-2.
Avgiften för ständigt medlemskap är för enskild 3000 kr och för par 5000 kr.
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