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Malmö Konststudio 

Malmö Konststudio är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla. 
Malmö Konststudio bildades 1945 och är en av stadens största konst- och 
kulturföreningar. 

Malmö Konststudios uppgift är att underhålla och bredda intresset för 
kultur och särskilt för den bildande konsten. 

Malmö Konststudio anordnar 7 – 8 föreläsningar per år, konstresor inom 
och utom landet av varierande längd, från en dag till 14 dagar, studiebesök 
mm. 
Malmö Konststudio delar varje år ut stipendier till förtjänta konstnärer i 
regionen. 

Malmö Konststudios program kommer ut två gånger om året och skickas 
till samtliga medlemmar per post. 

Medlem i Malmö Konststudio blir du enklast genom att sätta in årsavgiften 
på föreningens bankgiro 176-6591 Malmö Konststudio. Ange namn, adress, 
telefonnummer till bostad samt mobilnummer och e-postadress. 
 

Sveriges konstföreningar  
 
Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar, som arrangerar 
olika aktiviteter riktade till anslutna konstföreningars medlemmar. 
Konststudions medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dessa 
arrangemang. Sveriges Konstföreningars Skåne-distrikt har också olika 
arrangemang riktade till konstföreningarnas medlemmar. Sveriges 
Konstföreningar har hemsida  www.sverigeskonstforeningar.se   
Om du anmäler din e-postadress till Sveriges Konstföreningar får du 
fortlöpande information, bl a om föreläsningar, utställningar mm. 
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Årsmöte på Restaurang SMAK, Malmö Konsthall 
Fredagen den 17 februari 2017 
 
Föreningens årsmöte 2017 äger rum på Restaurang SMAK på Malmö 
Konsthall, S:t Johannesgatan 7 i Malmö  fredagen den 17 februari kl 18.00. 
Efter årsmötesförhandlingarna sker utdelning av årets konstnärsstipendier, 
festföreläsning och gemensam måltid enligt nedan. 
 
Om du inte vill delta i middagen är det ändå angeläget att så många som 
möjligt deltar i årsmötesbesluten.  Därför  - kom till årsmötet! 
 
Middag kl 19.30 med meny enl. nedan: 
 
Fiskvarmrätt med god sås, säsongens grönsaker och potatis. 
Husets vin 
Kaffe med tryffel 
 
Kvällens festföredrag, före måltiden, hålls av en hemlig välkänd gäst. 
Styrelsen kan dock utlova att föredraget kommer att handla om KONST. 
 
Menyn inklusive vin och kaffe/te med tryffel kostar 395 kr per person. 
Bindande anmälan ang. måltiden till Hanna Söderberg, helst via e-post 
hasoderberg1@gmail.com  alt tel 040-26 01 16 senast den 10 februari. 
  
Avgiften till måltiden betalas i samband med anmälan till föreningens 
bankgirokonto 176-6591. 
 
Ange namn, arrangemang och datum. 
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens 
hemsida ett par dagar före årsmötet. 
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Ordföranden har ordet 
Föreningens höstprogram är nu till ända och styrelsen kan med viss 
belåtenhet konstatera att det genomförda programmet förefaller att ha fått 
ett gott mottagande av er medlemmar. De flesta arrangemang har 
fullbokats på kort tid och vissa har lockat så många anmälningar att 
styrelsen ansett det rimligt att genomföra repriser. Stora begivenheter 
under hösten har varit resan till München och reprisresan till Amsterdam. 
Till det lyckade resultatet har inte minst våra duktiga konstguider bidragit. 
Deras förmåga att förmedla kunskap om den presenterade konsten har 
varit inspirerande och har haft stor betydelse för vår förståelse och 
upplevelse i mötet med konsten. Styrelsen vill också erinra om att många 
deltagare på sina lediga kvällar i München och Amsterdam valt att också 
bekanta sig med städernas övriga kulturella utbud, som konserter och 
operaföreställningar. 
På hemmaplan fortsätter vi självfallet med våra konstföreläsningar, oftast 
på tisdagseftermiddagar kl. 14.30.  
Det bestående intrycket är att höstprogrammet kunnat genomföras i 
mycket god stämning och att det varit möjligt kan bara tillskrivas våra 
deltagande medlemmar. Det har varit uppmuntrande för styrelsen och 
förtjänar ett stort tack. 
 
Nu siktar vi på 2017 och hoppas att de aktiviteter som presenteras i detta 
program ska locka till deltagande. Den spännande resan till Irland i april har 
tidigare lanserats och blev snabbt fullbokad.  
Vår andra längre resa under året går till Helsingfors och äger rum i oktober, 
se sid 26.  
Styrelsen har länge diskuterat hur Malmö Konststudio ska förhålla sig till 
möjligheten att någon gång besöka biennalen i Venedig, som äger rum 
vartannat år och nästa gång 2017. Vi har efter förhandling med Svenska 
Kulturresor AB,  som åker dit i juni, uppnått att våra medlemmar, som vill 
delta, kan göra detta till rabatterat pris. Se sid 24 och vidare på Malmö 
Konststudios hemsida.  
Det är styrelsens förhoppning att även vårens program- som du nu har 
framför dig - skall tilltala dig.   Mycket välkommen med din anmälan eller 
anmälningar! Jag vill samtidigt påminna om att du inte ska betala för 
arrangemanget förrän du fått besked om att du fått plats bland deltagarna. 
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När du väl fått det beskedet skall du betala och först därmed blir din 
anmälan bindande. Vänta inte med betalningen eftersom någon annan 
medlem då kan ta din plats! På näst sista sidan i programmet kan du läsa 
om vad som gäller om du skulle få förhinder och måste lämna återbud. Där 
finns också uppgifter om den resegaranti som gäller för Malmö 
Konststudio. 

          
absoluta flertalet av dessa valt att fortsätta, finns tyvärr för tillfället inte 
plats för nya deltagare. 

Under våren kommer styrelsen att utveckla en ny aktivitet, nämligen 
filmvisning. Styrelsen har inhandlat ett stort antal DVD-filmer om olika 
konstnärer som vi kommer att visa med början den 4 april i vår vanliga 
föreläsningssal på Tekniska museet. Du som var på höstens sista föreläsning 
fick vara testperson. En test som tyvärr inte blev så lyckad, eftersom den 
film vi fått låna från Sveriges Konstföreningar var ett gammalt och slitet 
exemplar. Nu har vi, som sagt, köpt egna filmer, som är helt nya.  
Mycket välkommen den 4 april! 
Nya aktiviteter initieras, ibland efter programutskicket, och om dessa 
programpunkter kommer styrelsen att informera vid våra föreläsningar, vid 
olika dagsturer och via vår hemsida www.malmokonststudio.com. Vid 
brådskande information meddelar vi också via e-post. Styrelsen uppmanar 
därför, liksom tidigare, de medlemmar som inte redan anmält sina 
mailadresser att göra det till malmokonststudio@hotmail.com. Med 
medlemskapet följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö Konststudios 
föreläsningar/filmvisningar och att i mån av utrymme -till självkostnadspris 
- delta i övriga aktiviteter.  
Mycket välkommen till våra olika arrangemang! 

Anna-Lena Bengmark 

Den nätbaserade studiecirkeln i svensk 
arkitekturhistoria, i samarbete med Sveriges 
Konstföreningar/Gästrikland och universitetslektor 
Jan O M Karlsson samt studieförbundet Sensus, 
fortsätter under våren. Cirkeln är en fortsättning på 
den studiecirkel i allmän arkitekturhistoria som gått 
under hösten 2016. Deltagarna i denna kurs har givits 
företräde till vårens fortsättning och eftersom det 
absoluta flertalet av dessa valt att fortsätta, finns  
under hösten 2014 och som har fortsatt under 2015 
och 2016, har vunnit stor uppskattning. Under det 
senaste året har gruppen studerat arkitekturhistoria 
som fortsätter under våren 2017.Deltagarna i 
höstens kurs har företräde till vårens fortsättning och 
eftersom det absoluta flertalet av dessa valt att 
fortsätta, finns tyvärr inte  
 
Tycker du att det låter intressant och vill komma 
med, kontakta Karl-Bertil Hake, tel  0709-160 851. 
 
 
 
 
Liksom tidigare, är du som medlem, också 
välkommen att lämna förslag till programpunkter. 
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Konstföreläsningar 
Lokal: Föreläsningarna äger rum i Tekniska museets hörsal, 
Malmöhusvägen 1, ingång från museets västra sida. Ingen föranmälan. 
Ingen avgift. 
 
Tisdagen den 24 januari  kl. 14.30    
Föreläsare: Sven Rosborn 
Ämne: Det medeltida Malmö 
 
Tisdagen den 28 februari kl 14.30 
Föreläsare: Per Lindström, fotograf och professor i fotografi. 
Ämne: När blev fotografi konst? 
 
Tisdagen den 21 mars kl 14.30 
Föreläsare: Patrick Amsellem 
Ämne: Om Skissernas museum i Lund 
 
Tisdagen den 4 april kl 14.30 – 16.00 
Filmvisning ”Jag ska bli Sveriges Rembrandt eller dö” av Göran Gunér. 
En film om Ernst Josefsson. 
 
Tidningen Vi skrev följande om filmen;  
”Ur autentiska brev och artiklar, minnen och dikter når oss denna stämma så nära 
som vore dess ägare i rummet. Den viskar, jublar, vädjar, våndas, rasar, sjunger, 
biktar. Ja, I Göran Gunérs mycket sevärda film står konstnärens verk i kamerafokus. 
Så brukar det sällan vara på vita duken. 
 
Tisdagen den 9 maj kl 14.30 
Föreläsare: Gunnilla Welwert, universitetsadjunkt i pedagogik, inriktning 
bild, vid Malmö högskola. 
Ämne: Konstens plats i skolans bildundervisning. 
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Besök på Märta Måås Fjetterströms vävateljé och 
Mjellby konstmuseum, där utställningen 
Göteborgskoloristerna visas 
 
Fredagen den 20 januari 2017 
 
Vi samlas kl 09.00 vid Malmö Operas parkering för att ta buss till Båstad. 
 
Denna utfärd är exakt samma som resan i oktober. Eftersom det var så 
många som anmälde sig upprättade styrelsen en väntelista. Nu hoppas vi att  
ni som står på listan hör av er. Det är lika viktigt att svara antingen ett ja 
eller nej. 
 
Resan kostar 680 kr och inkluderar: bussresa, lunchbuffé inkl. lättöl, vatten 
samt kaffe, eftermiddagskaffe + kaka, inträdesavgifter och guidningar. 
 
Anmälan till Britt-Marie Sundberg, helst via e-post 
brittmarie.sundberg@gmail.com eller per telefon 0707 170 997. 
 
Avgiften betalas snarast efter att du fått positiv bekräftelse på din anmälan 
till föreningens bankgirokonto 176-6591. Ange Ditt namn, arrangemang och 
datum.  
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Statens Museum for Kunst och Den 
Hirschsprungske Samling 

Lördagen 28 januari 2017 

Vi samlas på Centralstationen i Malmö. Med egenköpt tur- och returbiljett i 
handen tar vi Öresundståget mot Østerport Station i Köpenhamn kl 9.53 
(några minuter senare från Triangeln resp. Hyllie). Meddela gärna vid 
anmälan var du stiger på tåget. 
Från Østerport Station vandrar vi genom Østre Anlæg till Statens Museum 
for Kunst. Väl framme får vi kl 11.15 en visning av utställningen 
Japonomania i Norden av lokal dansk guide. 
Man visar exotiska geishor, fina naturskildringar och förfinad estetik. Denna 
konst från andra hälften av 1800-talet har i hög grad påverkat och 
inspirerat europeiska konstnärer som Claude Monet, Edvard Munch, Vilhelm 
Hammershøi m.fl. 
Kl 13.00 serveras dansk flæskesteg med vin, öl eller vatten samt kaffe efter 
maten på välkända restaurang Under Uret. Fiskalternativ kan beställas vid 
anmälan. 
Vi promenerar vidare till Den Hirchsprungske Samling där utställningen I 
Italiens Lys visas. Här får vi guidning kl 14.30 av lokal dansk guide. 
Vid foten av de lysande Abruzzo-bergen utanför Rom bildades en koloni av 
unga skandinaviska konstnärer som P.S.Krøyer, Eilif Peterssen, Christian 
Meyer Ross, Joakim Skovgaard m.fl. Utställningen kastar ljus över denna 
viktiga period i skandinavisk konsthistoria. 
Pris för turen inklusive museibesök med guide samt lunch med dryck och 
kaffe blir 675 kr. 
Anmälan till Hanna Söderberg helst via e-post: hasoderberg1@gmail.com 
(du får bekräftelse på din e-postanmälan) eller per telefon 040/26 01 16 
tidigast den 2 januari kl. 9.00. 
Avgiften betalas snarast – efter positiv bekräftelse – till föreningens 
bankgirokonto 176-6591. 
Ange ditt namn och arrangemang. Max 28 deltagare. 
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Malmö Konstmuseum – Carl Kylberg 
Tisdagen den 7 mars och tisdagen den 14 mars  
 
Malmö Konstmuseum visar under våren - i samarbete med Thielska 
Galleriet i Stockholm - utställningen 
 
Carl Kylberg - med färgen bortom ytan 
 
Se denna utställning med en av förgrundsgestalterna inom den svenska 
1900-talskonsten med muséets guide!  
"Karakteristiskt för Carl Kylberg (1878 - 1952) är det outtröttliga 
experimenterandet med färg kombinerat med ett andligt sökande och en 
strävan att nå bortom både målardukens yta och existens", så skriver 
muséet i sin utställningstext. 
 
Samling sker i muséets hall kl.13.45. 
 
Efter visningen dricker vi eftermiddagskaffe i muséets café. 
 
Pris: inkl. guidad visning med Konststudions whispers, kaffe med äppelkaka 
120 kr. 
 
Anmälan tidigast den 23 januari kl. 09.00 till Anna-Lena Bengmark,  
e-postadress annalena.bmark@gmail.com eller tel. 040-98 23 13.  
 
Inbetalning görs till föreningens bankgirokonto nr 176-6591 snarast, efter 
bekräftelse på din anmälan, och senast den 1 mars 2017. 
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Inbjudan från Hjalmar Gullberg-sällskapet 
 
Hjalmar Gullberg-sällskapet 
visar tisdagen den 14 mars kl 19.00 på Folkets hus i Limhamn i CD-
salen; ”Ni kan kalla mig Ernst”, 
 
en monolog om Viktoria Benediktsons liv, framförd av skådespelaren Cecilia 
Lindqvist. 
 
Året är 1888. Vi möter Victoria ensam på sitt rum i Köpenhamn. Det är 
hennes sista natt, rakkniven ligger på det lilla bordet invid sängen. Hon är 
mitt i livet, mitt i sin författarkarriär men hon är också så in i döden trött …. 
 
Anmälan görs till Birgitta Malmquist tel 070 818433 eller 
b.m.ikoner@gmail.com  
Kostnad för medlemmar 50:-  för icke medlemmar 100:--. Medlemmar har 
företräde. 
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KLIPPAN, HISHULT, LAHOLM 
15 mars och 22 mars 

 
Vi samlas på parkeringen bakom Malmö Opera varifrån bussen avgår 
klockan 9.00.   
 
Färden går norrut mot några mycket intressanta konstnärliga besöksmål – 
inte minst ur arkitektonisk synvinkel – som alla tre ligger lite vid sidan om 
allfarvägen. 
 
I Klippan finns St Petri kyrka – Sigurd Lewerentz' sista mästerverk. 
”När Sankt Petri kyrka i Klippan invigdes 27 november 1966 uppstämde 
svenska och utländska arkitekter och kritiker en sällsam växelsång. Man 
fann den konstnärligt intressantare än Lunds domkyrka och jämställde den 
med Le Corbusiers betongpoem, vallfärdskyrkan i Ronchamp, Frankrike, för 
att slutligen unisont slå fast att det rörde sig om ett av den moderna 
arkitekturens mästerverk. 
När Sigurd Lewerentz lämnade byggnaden, efter att som en medeltida 
mästare personligen ha övervakat hur sten fogades till sten, hade han 
hunnit bli 82 år.” 
 
Britte Montigny visar oss kyrkan. Och därefter blir det busskaffe med 
småfranska innan vi åker vidare mot Halland. 
 
I sydligaste Halland finns Hishults konsthall. Dess grundare Kjell Åke 
Gustafsson är född i Hishult och skriver själv så här om sin konsthall: 
”Jag blev intresserad av konst, framför allt av att framställa grafik till 
konstnärer. Jag startade ett litet screentryckeri i början av 80-talet. 
Föräldrarhemmet, gästgivaregården, blev ett viktigt nav i processen. 
Konstnärerna tycktes må bra i Hishult, god mat, trevligt sällskap och 
dessutom fick man sin uppgift löst och åkte hem med en färsk grafisk 
upplaga. Kombinationen fungerade. Men jag ville komma lite längre –  
försöka mig på utställningsverksamhet – och så träffade jag arkitekten och 
konstnären Maria Schad som vips hade ritat en konsthall i Hishult.” 
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Britte Montigny säger så här om Hishults konsthall: 
”För gott och väl 10 år sedan blev jag uppringd av Hallandspostens 
kulturchef. Hon bad mig att recensera den då aktuella utställningen på 
Konsthallen Hishult. Visst. Gärna. Men Hishult? – en plats jag aldrig hört 
talas om och som av kartan att döma låg ungefär ”in the middle of 
nowhere”. 
Jag har inte glömt det första intryck Konsthallen och dess funktionellt 
minimalistiska arkitektur gjorde på mig, när jag väl letat mig dit. Det blev 
kärlek vid första ögonkastet. En kub fylld av ljus med sidenmjuka 
betongväggar. Ett stort panoramafönster mot trädgården som då 
fortfarande var mer trädgård än skulpturpark.” 
 
När vi kommer till konsthallen i mars 2017 visas en utställning med Göran 
Johansson – modern göteborgskolorist. 
 
Efter visningen serveras lunch i konsthallens orangeri. 
 
Dagen sista stopp blir i Laholm, där Sveriges enda renodlade 
teckningsmuseum finns.   
Museets samlingar innehåller över 20 000 teckningar, från 1600-talet och 
framåt, med betoning på konst från 1900-talet. Museet är centralt beläget i 
den gamla brandstationen vid Hästtorget, och det har fått en ny och 
spännande tillbyggnad på sluttningen ner mot Lagan. 
Teckningsmuseets egen guide visar oss utställningen Växtriket med sådana 
verk ur museets samling som har fokus på de små detaljer i floran som vi 
kanske inte alltid lägger märke till – en rosentagg eller ett blad som böjer 
sig. 
Vid vårt besök utställes också teckningar av Kristina Digman, prisbelönt 
barnboksillustratör, och det står naturligtsvis alla fritt att utifrån eget 
intresse botanisera i museets stora samling av teckningskonst. 
 
Klockan 16.30 går bussen åter till Malmö. Vi beräknas vara tillbaka klockan 
18.00. 
 
Pris för resan med buss, entréer, guidning, busskaffe, lunch (inklusive 
vatten/lättöl) samt kaffe och kaka blir 620 kronor. 
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Anmälan till Bengt Tancred via e-post bengt.tancred@telia.com eller per 
telefon 040-26 14 06 tidigast tisdagen den 7 februari klockan 9.00. 
Du får bekräftelse på e-postanmälan. 
Meddela när du anmäler dig om du önskar fisk eller kött! 
 
Avgiften betalas snarast – efter att du fått positivt svar på din anmälan – till 
föreningens bankgirokonto 176-6591. 
Ange ditt namn, arrangemang och datum! 
OBS att din anmälan blir definitiv först sedan resan är betald. 
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Ny- och återinvigning av Skissernas Museum i 
Lund, föreläsning och guidade visningar 
Tisdagen den 21 mars, tisdagen den 28 mars och fredagen  
den 31 mars 
 
Efter ett omfattande förnyelsearbete återinvigs Skissernas Museum i slutet 
av januari 2017. Här ryms därmed världens största samling av skisser och 
modeller till svensk och internationell offentlig konst. 
Malmö Konststudio uppmärksammar detta på flera olika sätt: 
21/3 kl. 14.30 håller museichefen Patrick Amsellem ett föredrag 
om historiken kring det gamla och framväxten av det nya Skissernas 
Museum. Lokal Tekniska Museets hörsal i Malmö. Fritt inträde för 
medlemmar som vanligt. 
28/3 och 31/3 har vi bokat guidade visningar på Skissernas Museum i Lund. 
Vi träffas kl. 13.45 i entrén för 1 timmes visning kl 14.00. Därefter går vi 
runt på egen hand, eftersom det finns mycket se. Det finns en ny museishop 
med intressant litteratur. Max 30 vid varje tillfälle, whispers medföljer. 
Vi har bokat eftersits för diskussion och mingel i den nya restaurangen "På 
Skissernas" kl 15.45. 
 
Vi serveras: 
Matig macka med öl och vatten. Vin på egen bekostnad. Pris 390 kr inkl. 
inträde, guidning, mat och dryck. Glöm inte ange allergi eller andra 
önskemål om kost. 
 
Avgiften betalas snarast till Malmö Konststudios bg 176-6591 efter 
bekräftelse om plats. 
 
Anmälan tidigast 27/2 kl 9.00 till Agneta Hansson helst e-
post agneta.hansson.20@gmail.com eller mobil 0701-436561 eller sms. 
 
Till Lund tar man sig på egen hand med tåg, buss eller bil. Adressen till 
Skissernas är Finngatan 2. Vill man inte promenera upp genom staden kan 
man ta buss nr 1 från Lund C, mot Östra Torn, stiga av hållplats Sölvegatan 
alldeles utanför. 
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Teaterföreställningen ”Vincent” på Intima teatern  
Tisdagen den 11 april 
 
Inför teaterföreställningen ”Vincent” har Malmö Konststudio bokat 35 
biljetter till våra medlemmar.  
 
Vi träffas vid ingången till Malmö Opera kl 17.00 och går tillsammans upp 
till Operans vackra foajé där vi serveras räksmörgås, vin alt öl/vatten samt 
kaffe. I samband med måltiden ger Britte Montigny en kort föreläsning på 
ca 25 minuter om just Vincent van Gogh. Kl 18.30 lämnar vi Operan och 
promenerar runt hörnet till Teater Intiman och föreställningen ”Vincent”. 
 
”Min käre bror ….. eftersom saker har gått sämre och sämre för mig har det 
till slut blivit så dåligt att jag måste klaga.” 
 
Under hela sitt konstnärliga liv var Vincent van Gogh ekonomiskt beroende 
av sin lillebror Theo. Detta skapade en relation fylld av motstridiga känslor 
och tack vare att Vincent under alla dessa år skrev brev till sin bror får vi 
inblick i hur en av världens främsta konstnärer levde sitt liv. 
 
Vincent är en berättelse om skapande, tro och tvivel. Om försakelser och 
uppoffringar, glädje och sorg. Och kärlek. 
 
Fredrik Gunnarsson har medverkat i många teaterproduktioner, framförallt 
på Malmö Stadsteater, och även arbetat mycket med TV, film och radio. 
I föreställningen ”Vincent” står Fredrik Gunnarsson ensam på scenen, har 
bearbetat manus samt står för regin.  Föreställning har storligen hyllats där 
den uppförts. 
 
Priset för arrangemanget (teaterbiljett, måltid inkl dryck och föreläsning) är 
565 kr. 
Anmälan kan du göra med en gång till Anna-Lena Bengmark 
annalena.bmark@gmail.com alt tel. 040-98 23 13 dock senast den 15 mars. 
Meddela i samband med anmälan om du önskar vegetariskt alternativ till 
måltiden. 
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Betalningen sätts in på Malmö Konststudios bankgiro 176-6591 så snart du 
fått positivt besked ang. din anmälan. Glöm inte att skriva namn och 
arrangemang på talongen. 
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Malmös offentliga konst i centrala staden 
 
Torsdagen 20 april och torsdagen 27 april 
 
Vi startar kl. 12.30 på Stortorget invid dess klassiska staty av en 
erövrarkung, tar en sväng förbi en apokalyptisk madonna och en 
hamngrundare innan vi återser en historisk torgbrunn och Malmös mest 
fotograferade orkester. Vandringen fortsätter via vibrerande strängar 
utanför ett köptempel till ett antal närliggande öppna platser, dekorerade 
med både marmor från Pienza, portföljer, katter, skor, dold gatukonst, 
vattenlek med minnen från Baltiska utställningen, stenar namngivna efter 
en konsthallschef, vilda djur, ett bilkylarmärke som inte blev av, en modern 
jaktgudinna och mycket, mycket mer. 
 
Vandringen är slut runt kl. 15 – 15.30, beroende på hur många konstverk vi 
finner. 
 
Avgiften 60 kr betalas snarast efter positiv bekräftelse till Malmö 
Konststudios bankgiro 176-6591. Ange namn, arrangemang och datum.  

Upplysningar och anmälning: Karl-Bertil Hake; karlbertil.hake@gmail.com  

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer/tur.  
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Litterär – Musikalisk Matiné 

 
Danskt-Svenskt Författarsällskap inbjuder Malmö Konststudios 
medlemmar till ännu ett arrangemang på restaurang Margaretapaviljongen 
i Pildammsparken. 
 
Programmet, som äger rum lördagen den 22 april, kommer i år att 
uppmärksamma de båda bohempoeterna Nils Ferlin och Jens August 
Schade. 
 
 Om Ferlin (1898-1961) berättar då litteraturprofessorn och tidigare 
ordföranden i Nils Ferlin-sällskapet, Jenny Westerström. I anslutning till 
hennes föredrag bjuds det även på musik, visor med text av Ferlin. Och om 
Jens August Schade (1903-1978), kallad ”Den lyse digter”, som skrev en 
räcka erotiska dikter, men även romaner av vilka ”Människor möts och ljuv 
musik uppstår i hjärtat” nog är den mest kända, kommer i sin tur diktaren 
och bokförläggaren Asger Schnack att tala. 
 
Arrangemanget börjar kl. 14.00 och pågår till omkring kl. 15.40.  
Pris 80 kronor- inkl. kaffe och kaka- och betalas vid anmälan till Danskt-
Svenskt Författarsällskaps pg 25 04 44-7. 
Anmälan och förfrågningar till Bengt Liljenberg, tel 040-91 75 42.  
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Vandring i Köpenhamn 

Nyhavn, Inderhavsbroen, Amalienborg, Marmorkirken 
mm  
Torsdag 4 maj, fredag 19 maj och tisdag 23 maj 
  
Vi samlas kl. 09.30 på Malmö Central utanför Pressbyrån, var och en försedd 
med ToR-biljett till Köpenhamn. Vi tar tåget kl 09.53 – sätter oss långt bak i 
tåget – och stiger av vid Örestad, där vi byter till Metron till Kongens Nytorv. 
Vi promenerar under ledning av vår auktoriserade Köpenhamnsguide, 
Kerste Engman, längs Nyhavn fram till den nya Inderhavsbroen, som bland 
köpenhamnarna går under namnet ”kyssebroen”. Kerste berättar om bron 
och varför den fått det namnet innan vi dricker förmiddagskaffe/the med 
croissant i Skuespilhuset. 
På vägen mot Amalienborg passerar vi den vackra Amaliehave med 
springvatten, skulpturer och planteringar. 
Marmorkirken, som stod färdig 1894, blir vårt nästa mål. På vägen därifrån 
till vår lunchrestaurang, Petersborg, passerar vi både den rysk-ortodoxa- 
och katolska kyrkan och har vi tur är den katolska kyrkan öppen så att vi kan 
komma in en kort stund. Den rysk-ortodoxa kyrkan är tyvärr aldrig öppen. 
Efter lunchen på Petersborg kl 14.00, där vi serveras Petersborgs 
välkända ”platte” skiljs vi åt och resten av dagen disponerar var och en fritt. 
Returbiljetten gäller i 24 timmar och kan även användas på bussar och 
metro. 
 
Pris för turen inklusive förmiddagskaffe med croissant och Petersborgs 
frokostplatte: 420 kronor. Meddela, i samband med anmälan, om du önskar 
alternativ kost.  
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark: annalena.bmark@gmail.com alt.  
tel 040-98 23 13 tidigast den 15 mars kl 09.00. Ange vilken av dagarna du vill 
delta och prioritering om du kan delta vid flera tillfällen.  (Du får bekräftelse 
på epost-anmälan). 
Avgiften betalas snarast – efter att du fått positiv bekräftelse på din 
anmälan – till föreningens bankgirokonto 176-6591. 
Ange Ditt namn, arrangemang och datum. Max 20 deltagare per tur.  
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Skånska kyrkor med fokus på arkitektur och konst, 
II 

Tisdagen den 16 maj och onsdagen den 17 maj 

Vi fortsätter vår ”inventering” av skånska kyrkor med fokus på historia, 
konst och arkitektur 

Start sker från Malmö Operas parkering klockan 8.30. Efter ca en timmes 
färd är vi framme vid våra två första kyrkor*. Den ena, Lyngsjö kyrka, är 
berömd bl.a. för sin dopfunt med motiv från Thomas Beckets martyrium, 
sitt unika antemensal och kalkmålningar från 1190-talet. I den andra 
kyrkan, Vä kyrka, kommer vi att fördjupa oss i bl.a. de enastående 
kalkmålningarna från mitten av 1100-talet.  

*) Tisdagsturen besöker först Lyngsjö, sedan Vä. Onsdagen besöker vi först 
Vä, sedan Lyngsjö. 

Lunch (buffé) intas på Café Mirô i Regionmuseet i Kristianstad mellan ca kl. 
12.15 och 14.00.  

Tillfälle finns att besöka pågående utställningar på muséet och Konsthallen. 

Efter lunchen promenerar vi till Heliga Trefaldighetskyrkan, Nordens 
förnämsta renässanskyrka från Christian IV:s tid. På vägen tillbaka mot 
Malmö besöker vi Linderöds kyrka med sin speciella tympanonrelief och 
kalkmålningar, daterade till 1498. 

Vi beräknas vara tillbaka på Malmö Operas parkering kl 17.30 

Guide under hela resan är Stig Alenäs, kyrkoherde em. och teol. dr. Han är 
närmast expert på skånska kyrkor i allmänhet och kalkmålningar i 
synnerhet.  

Anmälan till Agneta Hansson, helst via e-post  
agneta.hansson.20@gmail.com eller mobiltelefon/sms 0701-43 65 61 
tidigast den 10 april kl 09.00. Betala beloppet så snart du/ni fått 
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bekräftelse. 18/4-25/4 är Agneta bortrest och kan inte ta emot några 
anmälningar; därefter fritt fram igen. 

Meddela samtidigt ev. önskemål angående måltiden. Avgiften 550 kr 
betalas snarast efter positiv bekräftelse till Malmö Konststudios bankgiro 
176-6591. Ange namn, arrangemang och datum.  

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer/tur.  
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Tomelilla Konstsamling och Ystads Konstmuseum 
Fredagen den 16 juni 

 

Tomelilla har en förnämlig samling konst, av i huvudsak skånekonstnärer, 
under namnet Tomelilla Konstsamling. Vad sägs om namn som Svante 
Bergh, Karl Aspelin, Tora Vega Holmström, Henry Mayne, Ellen Trotzig, 
GAN, Carl August Ehrensvärd, Jules Schyl? Den hålls inte kontinuerligt 
tillgänglig för allmänheten, så när man i vår och över sommaren ställer ut 
med rubriken ”Porträtt” skall vi passa på att besöka den.  
 
Till Tomelilla åker man bekvämast med tåg. Då passerar man Ystad, som har 
ett fint Konstmuseum. Dom visar vid denna tiden ”Region Skånes 
Konstsamling”. Det hinner vi med, samt att få lekamlig spis emellan. 
 
Alla detaljer är inte klara. Vi räknar med att ta tåg från Malmö C kl. 09.07, 
och vara klara i Ystad runt kl. 16. Datumet 16 juni är valt med tanke på 
Skånetrafikens sommarkort, vilket betyder att ”tågbiletten” (Vi passerar ju 
Hasse o Tages minimuseum i Tomelilla) inte ingår i resans pris, vilket 
prognostiseras till omkring 400 kronor.  
 
Håll utkik på Malmö Konststudios hemsida för definitivt program och 
anmälningstider! 
 
Anmälan till Pål Olson: pal.olson@telia.com  alt. 040-26 42 29 när 
fullständigt program annonserats på vår hemsida samt i samband med 
föreläsningar. 
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La Biennale di Venezia 
 
Då flera av våra medlemmar har efterfrågat en resa till den internationella 
konstbiennalen i Venedig, som äger rum vartannat år, har styrelsen 
förhandlat med Svenska Kulturresor AB om platser på deras konstresa till 
Venedig. Medlemmar i Malmö Konststudio får då ett rabatterat pris med 
750 kr. 
 
Datum: 17 – 21 juni 2017 
Reslängd: 4 nätter/5 dagar 
Flyg: Lufthansa, Köpenhamn avresa kl 10.00. Ankomst Venedig kl 13.40. 
          Venedig avresa kl 19.30, ankomst Köpenhamn kl 23.10. 
Båt taxibåt: Transfer till/från flygplats Venedig till/från hotell. 
Hotell Hotel Casanova, ****, San Marco, strax bakom Markusplatsen. 
Frukost: Bufféfrukost varje dag på hotellet. 
Övriga måltider: Dag 1, Välkomstmiddag, 4 rätter, rest vid Canal Grande 
                               Dag 2, Restaurang vid Biennalen/Giardini, 3 rätter 
                          Dag 3, på egen hand 
     Dag 4, Avslutningsmiddag, 4 rätter, rest vid La Fenice 
                               Drycker ingår vid samtliga middagar; vin, vatten o kaffe. 
Konstguide:  Thomas Kjellgren, tidigare chef, Kristianstads Konsthall, 
presenterar Biennalen+ aktuella konstmuséer enl. program. 
Stadsguide: Svenskspråkig licensierad Venedigguide, anlitad av Svenska 
kulturresor under många år. 
Entréer Biennalen: Två heldagsentréer, Giardini och Arsenalen. 
Entréer Kyrkor: Markuskyrkan och Kyrkan Santa Maria della Salute 
Entréer Muséer: Peggy Guggenheim Museum, Collezione Guggenheim, 
Palazzo Ducale/Dogepalatset, Gallerie dell’Accademia. 
Entré ”La Fenice”: Guidad visning av operans engelskspråkiga guide. 
 
Preliminärt pris: 16 370 kr per person i dubbelrum 
                                2 200 kr enkelrumstillägg 
                                Avdrag: Medlemmar i Malmö Konststudio 750 kr. 
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Dag-för dag-program finns att läsa på Malmö Konststudios hemsida, 
www.malmokonststudio.com alt. kontakta Anna-Lena Bengmark. Dessutom 
kan du rekvirera ett komplett och färgrikt program via e-post till 
info@kulturresor.se eller per tel 040-10 35 70 eller 0735-33 41 34.      

 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bmark@gmail.com  
alt 0709-655 430. Efter positiv bekräftelse på din anmälan ska 
anmälningsavgiften på 3 500 kr betalas in till Svenska Kulturresor AB per 
bankgiro 5712-4851. 
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Konstresa till Helsingfors 17 – 22 oktober 2017 
 
DAG 1   
Tisdag    
13.20  Avresa Köpenhamn  
15.55 Ankomst Helsingfors 
 Guiden, Christina Snellman, tar emot på flygplatsen 
 Transfer till Hotel Sokos Presidentti 
20.00 Gemensam middag på hotellet 
 
 
 
DAG 2   
Onsdag 
09.00-12.00  Stadsrundtur med Christina Snellman som guide 
Vi inleder dagen med en stadsrundtur med buss. Bl a får vi se Koivisto 
(Brunnsparken), Senatstorget och Domkyrkan, Sibeliusmonumentet, 
Tempelkyrkan och om tid finns även Olympiastadion. 
12.00- 13.30  Gemensam lunch på Torni Ravintola 
  Kort promenad till Amos Anderson Museum 
14.00  Guidat besök 
 
Amos Andersons konstmuseum är privatägt och har specialiserat sig på 
finländsk konst från 1900-talet.  
 Tillbaka till hotellet på egen hand 
 Middag på egen hand 
 
 
DAG 3  
Torsdag 
09.45 Kort promenad till Ateneum  
10.15  Guidat besök 
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Konstmuseet Ateneums konstsamlingar är de största och mest betydande i 
Finland. Museet har totalt över 20 000 konstverk. Talrika donationer utgör 
grunden för museets samlingar. Den främsta av dem bygger på 
storsamlaren H. F. Antells testamente. Muséet har också gjort många 
konstförvärv med statens medel. De främsta samlingsverken är i princip 
alltid tillgängliga. Man sammanställer också specialutställningar ur 
samlingarna. 

 Kort promenad till Rest. Gastone 
12.00-13.30 Gemensam lunch 
 Kort promenad till Arkitekturmuseum  
14.00 Guidat besök  
 
Finlands arkitekturmuseum är ett museum i individens storlek. Deras mål är 
att erbjuda besökaren mångskiftande perspektiv, diskussionsämnen och 
personliga upplevelser kring arkitektur. De vill aktivera människors 
förhållande till den byggda miljön och hjälpa dem att förstå arkitektur. 
Själva museet finns i en nyrenässansbyggnad i Helsingfors Design distrikt i 
stadsområdet Gardesstaden.  
 
15.30 Guidat besök på Designmuseum som ligger intill 
Arkitekturmuseum. 
 
Designmuseet presenterar konstindustri, konsthantverk och industriell 
formgivning från 1800-talets senare hälft fram till våra dagar. Här hittar 
man många klassiker inom finländsk design! 

 Åter till hotellet på egen hand.   
 Middag på egen hand. 
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DAG 4   
Fredag 
08.50 Busstransfer till Salutorget 
09.20-09.35 Färja till Sveaborg där guiden Christina Snellman väntar på 

oss. 
 Rundvandring med guiden inkl. besök på museet 
 
Sveaborg är ett byggnadsminnesområde, en unik miljö med välbevarade 
exempel på 1700- och 1800-talens fortifikation och militära arkitektur. 
Fästningen för den svenska skärgårdsflottan på öarna utanför Helsingfors 
började byggas i mitten av 1700-talet och byggnadsprojektet var det dittills 
största i sitt slag i det då svenska riket. 
 
12.00-13.00 Gemensam lunch på Bastion Bistro 
13.20-13.35 Färjan till Salutorget 

Med buss tillsammans med Christina till Didrichsens 
konstmuseum 

14.30 Guidat besök  
 
Didrichsens konst- och kulturmuseum är ett museum för modern konst. I 
museet finns bland annat en samling verk av Henry Moore samt 
prekolumbiansk och österländsk konst. 
Vidare med buss till Alvar Aalto, hem och ateljé 
 
16.00-18.00 Gruppen delas. Ena halvan besöker hemmet medan de andra 
besöker ateljén. 
 Sedan byter vi. Lokala guider. 
 
Aino och Alvar Aaltos hem på Rievägen i Munksnäs blev färdigt hösten 
1936. Aaltos familj bodde i huset ända till 1998. Byggnaden är restaurerad 
och fungerar som ett hemmuseum.Alvar Aalto planerade ateljén år 1955 till 
sin egen arkitekturbyrå. Aaltos hem, där arkitekturbyrån fanns tidigare, 
ligger bara ett stenkast från ateljén. Ateljén hör till de bästa av Alvar Aaltos 
verk från 50-talet. 
 



29 
 
18.30 ca. Åter på hotellet 
 Middag på egen hand 
 
 
DAG 5 
Lördag 
09.45 Kort promenad till KIASMA 
10.15 Guidat besök 
 
Stommen i KIASMAs konst består i Nationalgalleriets samlingar från och 
med 1960 och framåt.  Museets mål är att göra nutidskonst mera känd och 
höja dess status. Hela muséet är byggt i vitmålad betong och tanken bakom 
arkitekturen är att den ska tala ljusets språk. Den amerikanska arkitekten 
Steven Holl har ritat muséet som stod klart 1998. 
 
 Resten av dagen fri för egna strövtåg. 
19.30 Gemensam middag på Rest. Lasipalatsi nära hotellet. 
 
Dag 6 
Söndag 
10.00 Avresa med buss till Esbo 
11.00 Guidat besök på EMMA 

EMMA, Esbo Moderna Konstmuseum, är ett av Finlands största 
konstmuséer med sina utställningslokaler på sammanlagt 5000 
kvadratmeter. Museet koncentrerar sig på modern konst som visas med 
början redan från 1800-talet fram till nutidskonst. 

13.00 Gemensam lunch på museets restaurang 
15.00 Busstransfer till flygplatsen 
17.45 Avresa Helsingfors 
18.25 Ankomst Kastrup 
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Pris per person: SEK 11.850:- vid 35 personer 
  SEK 12.350:- vid 30 personer 
  SEK 12.850:- vid 25 personer 
 
Inkluderande:  - Flygresorna i ekonomiklass 
  - 5 övernattningar inkl. frukost 
  - Busstransporter enligt program 
  - 2 middagar (ej drycker) 
  - 4 luncher inkl. måltidsdryck 

- Entréavgifter och svensktalande guider enligt 
   program 

  - Färjeavgiften till Sveaborg 
  - Marginalmoms för paketresor inom EU 
 
Enkelrumstillägg: SEK 1.980:-  
Reservation för prisändringar Rese-Experten ej kan påverka. 
Bindande anmälan görs till Anna-Lena Bengmark, 
annalena.bmark@gmail.com alt tel. 040-98 23 13.  
Tidigast datum för anmälan är den 17 januari och sista anmälningsdatum 
den 16 juni 2017. Slutbetalning av resan senast den 15 augusti 2017. 
Snarast efter anmälan, när du fått bekräftelse på att du kommit med på 
resan, ska anmälningsavgiften på 2 500 kr betalas in till Rese-Expertens 
bankgiro 943-2105. 
Anmäl samtidigt om du har speciella önskemån ang. måltiderna. 
OBS att antalet resenärer är maximerat till 35, varför du inte bör vänta för 
länge med din anmälan. 
Resans arrangör: Rese-Experten Schnyder AB, tel 040-10 18 10. 
Guiden Christina Snellman, auktoriserad guide som talar svenska. 
 
Styrelsen kommer att undersöka möjligheterna till opera, konserter och 
andra kvällsaktiviteter, som vi återkommer med närmare avresedatumet. 
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Resegaranti och regler vid avbeställning av resa 
 
Malmö Konststudio har ställt säkerhet enligt resegarantilagen (SFS 
1972:204) för sina resenärer, innebärande att föreningen enligt 
Kammarkollegiets anvisningar deponerat ett av Kammarkollegiet fastställt 
belopp i bank. 
 
Vid avbeställning av resa där Malmö Konststudio är arrangör ska följande 
regler tillämpas. 
 

- Vid avbeställning av endagsutflykt o dyl o dyl görs ett avdrag på  
200 kr per person från den erlagda avgiften. Du får däremot gärna 
överlåta din plats till annan medlem utan avgift – meddela det nya 
namnet till den styrelseledamot som tar emot anmälningar. 
 

- Vid avbeställningen sju dagar före avresan eller senare betalar 
resenären hela resans pris. Du får däremot gärna överlåta din plats 
till annan medlem utan avgift – meddela det nya namnet till den 
styrelseledamot som tar emot anmälningar. 

 
- Vid arrangemang med biljetter till konsert/opera mm återbetalas 

inte priset för biljetten, vilken däremot kan överlåtas. 
 
När Malmö Konststudio anlitar resebyrå som arrangör gäller de allmänna 
Resevillkoren för paketresor. 

 
Vi erbjuder inte avbeställningsskydd. De flesta har detta i sin hemförsäkring 
eller via kontokort. Hör med er bank eller försäkringsbolag! 
 
Glöm inte att skaffa eller förnya EU-kortet (europeiskt sjukförsäkringskort) 
på Försäkringskassan (underlättar vid ev. läkarbesök/sjukhusvistelse 
utomlands. 
 
Resorna är avsedda endast för medlemmar i Malmö Konststudio 
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Malmö Konststudios styrelse  
Anna-Lena Bengmark, ordförande                   040-98 23 13 / 0709-655 430 
annalena.bmark@gmail.com 
Kerste Engman      040-23 33 41 
kerste.engman@gmail.com 
Karl-Bertil Hake    070-916 08 51 
karlbertil.hake@gmail.com     
Agneta Hansson, vice ordförande                                   070-143 65 61 
agneta.hansson.20@gmail.com 
Lena Hellsten, sekreterare                                  040-23 41 63 
konstanmalan@yahoo.se 
Pål Olson                                                040-26 42 29 / 0705-451 958 
pal.olson@telia.com 
Bengt Wahlstein, kassör    070-821 45 12 
bengt.wahlstein@hotmail.com 
                               
Suppleanter 
Britt-Marie Sundberg   0707-170 997 
brittmarie.sundberg@gmail.com   
Hanna Söderberg    040-26 01 16 
hasoderberg1@gmail.com 
Bengt Tancred   076-810 92 74 
bengt.tancred@telia.com    
 
Adjungerad ledamot 
Ingvar Claeson                            040-98 11 38 
Hedersledamöter 
Gunilla Arvidsson, Ingvar Claeson, Sonja Jungmark, Manfred Magnusson 
och Göran Öhlin      
 
Valberedning 
Göran Balldin      076-0256128 
Ingvar Claeson     040-98 11 38 
Inger Simon               046-14 85 68 
Revisorer 
Ildiko Lang  och Lena Svensson 


