
 

 

 

Kalendarium för våren 2017  

Välkomna till vårens aktiviteter! 

På klubbens hemsida kan du se aktuella program. Nu är det dags att betala medlemsavgift 
för 2017. Sätt in 400 kr på postgiro 427609-3. Kom ihåg att skriva ditt namn i samband 
med betalningen. Har du flyttat så meddela din nya adress till Gunnar Binder eller skicka 
e-post till gallerimajnabbe@teleia.com, på så sätt kan vi ha en aktuell adresslista över våra 
medlemmar. Om du har någon separatutställning nu under året, så skicka gärna uppgifter 
till Roger Nilsfelt roger.nilsfelt@gmail.com, så lägger han in detta på GKK:s hemsida 

 

Krokin fortsätter som vanligt på måndagar mellan kl 10.00-12.30 med start den 23 januari. 
Lasse Söderholm och Anette Krantz bokar krokimodeller, och vårens krokischema är redan 
gjort och finns på hemsidan. Ann Ericsson, Britt-Marie Hero ansvarar över lokaler, kaffe 
mm.  

 

Föredrag: 

Torsdag den 9 mars kl. 19.00 på Galleri Majnabbe  

Thord Tamming berättar om sitt konstnärskap och hur han gjorde rondellhundarna 

Föredrag av konstnären och fotografen Elisabet Ohlson-Wallin hon kommer att hålla en 
föreläsning under sin utställningsperiod på Galleri Majnabbe. Mer information kommer 
senare. 

 

Årsmöte 

Torsdagen den 30 mars kl. 19.00 har klubben sitt årsmöte på Galleri Majnabbe. Kvällen 
avslutas med en gemensam fika. Dagordningen bofogas. 

Vårsalongen för medlemmarna planerar vi till hösten, eftersom utställningen av Elisabeth 
Ohlson-Wallin pågår 22 april-21 maj  

 
Klubbens konstresa våren 2017 är under planering. Bestämt är dock, att vi kommer att åka 
fredagen den 5 maj till bl a Jönköping, där den pensionerade kriminalinspektören Gunnar 
Hallqvist tar oss med till ett väl förslutet rum i Åklagarkammarens källare, där det hänger 
över 100 förfalskade verk av Carl Larsson, Picasso, Rembrandt, Monet m fl. 
Att de räddats till eftervärlden kan vi tacka bl a Carlo Derkert för, som vid tiden för tillslaget 
av konsten, arbetade på Nationalmuseum. 
Äkta förfalskning eller oäkta förfalskning? Detta kommer Gunnar Hallqvist att svara på. Han 
älskar frågor, säger han. Sofia Ocaña är reseledare 
  
Fredag 2 juni kl. 19.00 är årets vårfest. Som brukligt bjuder vi in till ett hjärtligt 
och trivsamt knytkalas på Galleri Majnabbe. Vi lyssnar och dansar till skön musik 
och kvällen kommer också att bjuda på överraskningar. 
 
Välkomna!                                                                                      Styrelsen för Göteborgs konstnärsklubb 


