
Öppet lör- och söndagar kl 12 - 16.
Jul- och nyårshelgen stängt.

17/8-15/9 Magnus Ringborg, skulptur

7/9-6/10 Konst i Roslagen:
     samlingsutställning

21/9-13/10 Fyra chilenska konstnärer:
”Solo quattro”

12/10-3/11 Anna Höglund:
     ”Mannen och Naturen”

19/10-10/11 Maria Sivander, måleri

9/11- 1/12 Håkan Bull, måleri

16/11-8/12 Ardy Strüwer, måleri

14-15/12 Lysande julmarknad

Utställningar invigs kl 13 och visas med stöd av

Utställingar:

www.osterakerskonsthall.se

Café Länsmansgården - Hos oss få du äta mat och bakverk i
säsong med fokus på svenska råvaror. Under hösten har vi öppet
fre- till söndag kl 12-16. Lör- och söndagar dukar vi upp vårt stora
frestande kakbord, serverar danska smörrebröd och enklare mat.

Från och med fredagen den 20 september kl. 12-16 serverar vi vår
vegetariska buffé. För att vara säker på plats boka på sms 070-
757 17 45.
Surströmmingsbuffé 6 sep kl 19, pris 230 kr. Obs, endast
bokningar!
Afternoon Tea: 6 okt och 10 nov, kl 12-16.
Brunch: sön 27 okt, 1 dec kl 12-14, därefter öppet som vanligt.
Julbord: 12, 16, 17, 18 och 19 dec, kl 18.30. Endast bokningar.

Trädgården 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. Under helgerna finns ofta möjlighet
till rådgivning.

Stickcafé - Se vår webbplats!

Konsthantverksstugan – Här finns många fina presenter av
tretton konsthantverkare och återbrukare i Österåker.

Antikboden – Välkommen in i den välfyllda Antik- & Designboden.

Skapande i Länsmansgårdens kök – här finns material
tilgängligt, så att du kan rita och måla på egen hand.

Visningar av pågående utställningar lör- och söndagar kl 13 i
Konsthallen och kl 14 i huvudhuset. Gruppvisningar av
utställningar och trädgården vid andra tider bokas
på telefon 070-307 31 95.

Konferenslokal - Hyr vår fina konferenslokal för möten med upp
till 15 personer. Kaffe och lunch ingår. Boka på 070-757 17 45!

Österåkers Konstförening - Bli medlem i föreningen och få 10 %
rabatt på konst du köper på våra utställningar samt på Frameland
vid inramningar. Du deltar även varje år i vårt konstlotteri. Gör så
här: sätt in 300 kr på plusgirokonto 65 09 78-0. Glöm inte att
ange namn och e-postadress!

Verksamheten på Länsmansgården genomförs med stöd av
Österåkers kommun och i samarbete med

Öppet: lör + söndagar kl 12-16. (Jul- och nyårshelgen stängt!)

Adress: Kantarellvägen 12 i Åkersberga vid länsväg 276.
Länsmansgården är till stor del handikappanpassad.

Följ oss på Facebook och se www.osterakerskonsthall.se!

Höstprogram 2019 för
Länsmansgården/

Österåkers konsthall



17 aug - 15 sep
Magnus Ringborg, skulptur.
Han arbetar huvudsakligen i sten,
men även i brons, trä och
terrakotta. Magnus är väl
representerad med arbeten i
offentlig miljö.

1 sep kl 13-15
Bygg en fågelholk - för barn och
medföljande vuxna, material 50
kr, anmälan hos Linda Wirén, tel
076-421 20 34

7 sep - 6 okt
Konst i Roslagen -
samlingsutställning, 24
deltagande konstnärer i årets
Konst i Roslagen visar sina alster.
Se www.konstiroslagen.se

21 sep - 13 okt
Fyra chilenska konstnärer
”Solo quattro”
● Berta Guerra Aredal, grafik
● Sergio Perea Jerez, skulptur
● Ricardo Donoso, oljemålning
● Salazar Luna, akryl/blandtek.

12 okt - 3 nov
Anna Höglund  ”Mannen och
Naturen”, blandteknik med akryl,
äggoljetempera, koppartryck och
collage. Anna började som
bildkonstnär och har mest gjort
bilderböcker för alla åldrar.
Böckerna har fått internationella
och svenska priser och
utmärkelser.

Följ oss på Facebook. För mer information se www.osterakerskonsthall.se!

19 okt - 10 nov
Maria Sivander, måleri.
Maria arbetar med måleri - ofta
skildringar av  abstrakta landskap i
stora format. Materialen varierar
mellan duk, plexiglas och olika
typer av färger.

27 okt
Skapande söndag - prova på att
göra egna tryck med enkla medel.
För barn och medföljande vuxna.
Inga förkunskaper behövs. Med Lea
Vaattovaara och Carina Haganius på
finska och svenska.

9 nov - 1 dec
Håkan Bull, måleri. Bull är skulptör,
grafiker, målare, konstkurator och
konstkonsult.

10 nov
Skapande söndag - prova på att
göra egna tryck med enkla medel.
För barn och medföljande vuxna.
Inga förkunskaper behövs. Med Lea
Vaattovaara och Carina Haganius på
finska och svenska.

16 nov - 8 dec
Ardy Strüwer, måleri. Ardy är
svensk-indonesisk-nederländsk
målare, tecknare, grafiker, komiker
och manusförfattare - ”en nomad i
fantasins värld”.

Alla utställningar invigs kl 13.

14 dec kl 11-17, 15 dec kl 11-16

Vår lysande julmarknad
Berta Guerra Aredal


