
LÄNSMANSGÅRDEN

 Lars Trangius, foto
  Gunilla Daga, ”Landskap i

   rött, från Falu rödfärg till
   Alizarin Crimson”, måleri
   och teckning

Gunilla Luiga, textil
Ann Ahlbom Sundquist,

   ”Livets former”, skulptur
Malou Holm, ”Typiskt

   mej”, grafik

Sigrid Ingela Blom,
   ”Skeppsbrott”, objekt i
   metall och bildkonst

Inga Tomenius-Wihlborg,
   ”Återanvänd konst”,
   återbruk

Stina Wirsén, akvareller
Ted Ström, ”Vintersagor

   och sommarskrönor”,
   akvareller

Kerstin Törngren Lind,
   keramik

 –  Välkommen! Ät en
god lunch, fika med våra goda bakverk eller vår hemgjorda
glass. Vi har råvaror av bra kvalitet och har tagit ställning för
ekolo-giska råvaror, svenska mejeri- och köttprodukter samt
svenska bär och grönsaker efter säsong.
Under våren: Afternoon tea och Brunch - se hemsidan för
datum, pris och bokning.

 är öppen för besökare årets alla dagar.
Förutom de härliga blomstersängarna finns bland annat
köksträdgård, örtagård, en utställning med Upplands
bergarter, Barnens trädgård och visningsbikupa.

 – Där finns många fina presenter av
tolv konsthantverkare och återbrukare i Österåker.

 – Nyrenoverad och välfylld – välkommen!

 – Här finns mycket att upptäcka
och verkstaden är öppen varje helg. Vissa söndagar har vi
ledarledda aktiviteter. Se webben och vår barnbroschyr!

 av utställningarna lör- och söndagar kl 13 i konst-
hallen och kl 14 i mangårdshuset. Gruppvisningar vid andra
tider bokas per telefon 070-307 31 95.

 - Hyr vår fina konferenslokal för möten för
upp till 15 personer. Kaffe och lunch ingår. Ring 070-757 17
45 för att boka.

 och få 10 % rabatt på all
konst du köper på våra utställningar samt på Frameland vid
inramningar. Du deltar även varje år i vårt konstlotteri. Det är
enkelt! Sätt in 300 kr på plusgirokonto 65 09 78-0 och glöm
inte att ange ditt namn och e-mailadress.

 Lör- och söndagar kl 12-16, från 1 juni fredags-
öppet kl 11-15. Påskafton stängt.

 genomförs med stöd
av Österåkers kommun och av       .

 Kantarellvägen 12 i Åkersberga vid länsväg 276.

www.osterakerskonsthall.se



13 jan Lars Trangius, foto. Invigning kl 13.
 Utställningen pågår tom 4 feb.

13-28 jan Fototävling – se webben!

28 jan Stickcafé

3 feb Gunilla Daga, ”Landskap i rött, från
 Falu rödfärg till Alizarin Crimson”,
 måleri och teckning. Invigning kl 13.
 Utställningen pågår tom 25 feb.

4 feb Afternoon Tea

10 feb Gunilla Luiga, textil. Invigning kl 13.
 Utställningen pågår tom 4 mars.

Stickcafé

Fotokurs för barn 10-15 år med
 Jenny Thörnberg, se vår hemsida.

3 mars Ann Ahlbom Sundquist, ”Livets
 former”, skulptur. Invigning kl 13.
 Utställningen pågår tom 25 mars.

10 mars Malou Holm, ”Typiskt mej”, grafik.
 Invigning kl 13. Utst. pågår tom 2/4.

11 mars Brunch kl 11-14 (därefter vanlig
 servering fram till 16)

25 mars Stickcafé

1 april Sigrid Ingela Blom, ”Skeppsbrott”,
 objekt i metall och bildkonst. Invigning
 kl 13. Utst. pågår till 22 april.

7 april Inga Tomenius-Wihlborg, ”Återan-
 vänd konst”, återbruk. Invigning kl 13.
 Utställningen pågår tom 29 april.

22 april  Stickcafé

22 april  Afternoon Tea

22 april  Vi  göt trädgårdsfåglar i lera med
 Anette Nygård,  se vår hemsida.

28 april Stina Wirsén, akvareller. Invigning kl
13. Utställningen pågår tom 20 maj.

5 maj  Ted Ström, ”Vintersagor och
sommarskrönor”, akvareller. Invigning
kl 13. Utställn. pågår tom 27 maj.

13 maj Brunch kl 11-14 (därefter vanlig
servering fram till 16)

20 maj Stickcafé

25 maj Caféet har fredagsöppet kl 11-16
(Vegetarisk buffé)

26 maj Kerstin Törngren Lind, keramik.
Invigning kl 13. Utställningen pågår
tom 3 juni.

27 maj Vårmarknad

1 juni Äldredagen
Mer information på webben.

2 juni Invigning av Länsmansgården.
Mer information på webben.

9 juni K.G. Nilsson, måleri och grafik.
Invigning  kl 13. Utställningen pågår
tom 19 aug.

9 juni Ann Makander, måleri. Invigning kl
13. Utställningen pågår tom 19 aug.

17 juni Barnens Dag
Mer information på webben.


