
11 jan Fototävling och utställning
   - 100 bilder om ”förbindelse”
   tom 2 feb

11 jan Modellbyggen tom 19 jan

19 jan Stickcafé

19 jan Spinncafé

25 jan  Martha Ander - ”Irrfärder på
   moped och cykel”, foto,
   tom 16 feb

8 feb   Gunilla Kihlgren - glas
   tom 1 mar

16 feb Spinncafé

19 feb Eremitaget - konstfilm på bio-
   grafen Facklan, kl 13

22 feb  Ilse Dulmanis - ”Under ytan”,
   olja, tom 15 mar

23 feb Stickcafé

4 mar  Årsmöte för Österåkers konst-
   förening i Berga Teater kl 19

7 mar  Cecilia Larsson - ”Utsikter”
   tom 29 mar

15 mar Spinncafé

21 mar  Liselott Toresdotter Lindberg
   ”Ingen fara farmor”, olja,
   tom 12 april

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

1 apr  Mona Lisa - Det olösta mysteriet -
konstfilm på biografen

   Facklan, kl 13

4 apr   P-O Larsson - ”Hemtrakt”,
   träsnitt, tom 26 apr

5 apr  Feng Shui - föreläsning, kl 13-15

16 apr Visning på Villa Akleja.
kl 11 kaffe/te, rejäl smörgås

   sedan pratar Claes Moser om
   konsten på Villa Akleja.
   Kostad 350 kr.

18 apr  Birgitta Faxe, textil och
   måleri, tom 10 maj

19 apr Spinncafé

26 apr Stickcafé

16 maj  Birgitta Ahlström, design,
   tom 7 juni

17 maj Stickcafé

17 maj Spinncafé

30 maj  Elevutställning, tom 7 juni

13 jun  Sommarkorgar -
   sommarutställning i samarbete
   med Stiftelsen Stockholms läns
   museum, tom 16 aug

14 jun  Barnens Dag på
   Länsmansgården



Vårprogram 2020 för
Länsmansgården/

Österåkers konsthall
Öppet lör- och sön kl 12 - 16.
Påskhelgen stängt.

Utställningar invigs kl 13 och visas med
stöd av

Utställingar:
25 jan - 16 feb Martha Ander - ”Irrfärder på
     moped och cykel”, foto

8 feb - 1 mars Gunilla Kihlgren - glas

22 feb - 15 mar Ilse Dulmanis - ”Under ytan”,
     olja

7 - 29 mar   Cecilia Larsson - ”Utsikter”

21 mar - 12 apr Liselott Toresdotter Lindberg
     ”Ingen fara farmor”, olja

4 - 26 apr   P-O Larsson - ”Hemtrakt”,
     träsnitt

18 apr - 10 maj Birgitta Faxe, textil, måleri

16 maj - 7 juni Birgitta Ahlström, design

13 jun - 16 aug  Sommarkorgar - sommar-
     utställning med Stiftelsen
     Stockholms läns museum

Café Länsmansgården - Hos oss kan du njuta av en god
vegetarisk buffé på fredagar, och under helgen dukar vi upp
vårt stora fikabord. För hungriga finns lättare luncher och
goda smörgåsar. Vi använder ekologiska råvaror, svenska
mejeri- och köttprodukter samt svenska bär och grönsaker
efter säsong. Under våren: Afternoon tea och Brunch – för
datum, pris och bokning:
www.facebook.com/cafelansmansgarden.

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.

Stick- och Spinncafé - Se insidan och vår webbplats!

Konsthantverksstugan – Här finns många fina presenter av
ett tiotal 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. (Påskhelgen stängt!)

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

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

www.facebook.com

