
 

                                        
 
 
Tisdagen den 8 nov besöker vi glaskonstnär Malin Mena i Nättraby 

Vi träffas kl.18.00 vid Glastornet. Parkering finns. När du anmäler dig berättar du 
om du kör själv och har plats/platser i bilen eller om du behöver åka med någon. 
Maxantal är 20 personer. Anmälan till Stefan Mogren från den 5 september tel. 
0708-179250 eller stefan.mogren1@outlook.com. 

 
Konstläger för ungdomar 
Tyvärr inställt på grund av för få anmälda.  

 
 
Bli medlem 
Årsavgiften 200 kr, betalas in på bankgiro 610-7569. 
Fyll i dina uppgifter i formuläret på hemsidan eller maila till  
Ordförande, lenao1948@gmail.com kassör 
madeleine.hjortsberg@gmail.com eller 
sekreterare andersranefjord@gmail.com 

OBS! Skriv i meddelande att du är ny medlem. Glöm inte att skriva namn, 
adress, telefonnummer och e-postadress.  
 
Som medlem får du programinformation 2 ggr/år, fri entré till våra 
föredrag, chans att vinna konstverk och reducerat pris vid konstresor och 
utbildningar. Du får även rabatt på konsttidningen ”Konstperspektiv”.  
 
Se mer information om eventen på vår hemsida karlskronakonstforening.se  

 
VÄLKOMMEN! 
 

 
 
 
 

 
Svenskt tenn, Josef Frank och Estrid Ericson. Bildkälla Jenny von Platen. 

Hösten 2022 
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Hösten 2022 års program 
Med sommarvärmen fortfarande i ryggen har höstens program blivit färdigt. 
Alla tillfällen till att resa och att lyssna på föredrag och träffa medlemmar från 
Blekinges olika konstföreningar vill vi väldigt gärna få uppleva igen. 
På återseende och välkomna! / Styrelsen Karlskrona konstförening   

 
 

12 september kl 18:00 föredrag av Jenny von Platen om Josef Frank 

Föredragshållaren Jenny von Platen är antikhandlare i tredje generationen och 
har butik i Malmö. Hon inriktar sig på 1900-talets formgivning och håller även 
föredrag om den här tiden och dess föremål. Sedan drygt tio år är hon skribent i 
tidningen Antik & Auktion. Jenny von Platen arbetar även med utställningar och 
medverkade bland annat till utställningen Firma Svenskt Tenn på Katrinetorp 
sommaren 2013, samt till utställningen Oomph – Kvinnorna som satte färg på 
Sverige, på Malmö Konstmuseum sommaren 2016. Sommaren 2020 anlitades 
hon av Tomarps kungsgård för att skapa Svenskt Tenn-interiörer till en utställning 
med Josef Franks akvareller.  

Lokal: Oddfellowhuset, Ronnebygatan 17. Fri entré för medlemmar. Övriga 50 kr.  

 

Provenceresan den 21-28 september. Tredje gången gillt, nu reser vi!  

 

5 oktober kl. 18:00 Guidad visning på Karlskrona Porslinsfabrik 

Årets temautställning uppmärksammar Erik Höglund som i år skulle fyllt 90 år. 

Endast medlemmar-antal 20 st. Anmälan sker tidigast onsdagen den 14 sept till 
Ingrid Dalback tel. 0455-819 22. Se mer på vår hemsida. 

 

Tisdagen den 11 oktober besöker vi återigen Annika Ekdahl i Kyrkhult  

Vi träffas kl. 18.00 utanför kyrkan. Efter besöket går vi till Annikas ateljé, där 
Annika visar och berättar om sitt konstnärskap. När du anmäler dig berättar du 
om du kör själv eller har plats/platser i bilen eller om du behöver åka med någon. 

Maxantal är 20 personer. Anmälan till Kaj Magnusson senast den 1 oktober tel 
072 3318585 eller kaj.magnusson@oktv.se 

22 oktober Bussresa till Statens Museum för Konst (SMK), Köpenhamn 

Vi tar bussen direkt till Köpenhamn, så ta gärna med egen fika till förmidagen. På 
muséet finns en cafeteria, där man har möjlighet att köpa smörgås eller dagens 
rätt. I samarbete med The Museum of Modern Art i New York förenas nu det 
ikoniska verket Den röda ateljén med de konstverk som kan ses i målningen. 
Henri Matisse (1869-1954) är en av de stora mästarna i 1900-talets konst. 
Ytterligare utställning på muséet: Förbindelser – danska konstnärer från det forna 
Jugoslavien. SMK har även flera mycket sevärda permanenta utställningar.   

Pris: 600 kr. (750 kr för icke medlemmar) för bussresa och inträde. Anmälan 

tidigast den 5 sept och senast den 1 okt till karinmaltestam@gmail.com . När du 
fått bekräftelse på resans genomförande, ber vi dig betala avgiften per bankgiro 
797-2342 eller Swish 1236684062. Avresa: 07.30 Karlskrona Varmbadhus 

 

Måndagen den 24 oktober - Utbildningskväll med Pressen på Bräkne 
Hoby folkhögskola 

BLTs chefredaktör Mimmi Karlsson Bernfalk och nöjes och kulturredaktör Towe 
Olsson berättar om tidningens bevakning av konstutställningar och övriga 
kulturevenemang. Vi startar kl. 18.00 och håller på till kl. 20 00. Kaffe/The och 
smörgås kommer att serveras. Anmälan tidigast den 5 september till Bo Nilsson 
073-74 72 071 eller nilsson.bil45@gmail.com. Välkomna! 

 

Tisdagen den 8 nov föredrag av Jonas Lindström - Dokumentärfoto eller 
fotokonst? 

Jonas Lindström är arkitekt, fotograf och författare verksam i Skåne och Blekinge. 
I egna böcker har Jonas genom bild och texter lyft fram kvaliteter att värna om i 
vårt kulturarv, kulturlandskap och i vår natur. Hans bilder är i huvudsak 
dokumentära men har ofta ett estetiskt anslag. Jonas visar egna bilder från 
Blekinge och från Lund och reflekterar över var gränsen går mellan dokumentära 
bilder och fotokonst. Finns det en motsättning mellan olika fotografiska 
inriktningar eller kan de komplettera varandra? 

Lokal: Oddfellowhuset, Ronnebygatan 17. Fri entré för medlemmar. Övriga 50 kr.  
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