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VÄLKOMNA TILL NORSESUNDS KONSTVANDRING
Upplev konsten och naturen under en skön promenad mellan sjöarna Sävelången och Mjörn. 
Årets konstvandring pågår under helgerna 7-8 och 14-15 september kl. 12–16 och utgår från 
informationstavlan vid Norsesunds Station.

Konsthallen Norsesund Karosseri 2013
2012 förvandlades f.d. Norsesunds karosseri till en fantastisk utställningsplats för Norsesundsgruppens 
medlemmar - både konstnärer och besökare gillade hallens unika atmosfär. I år visas måleri, grafik, 
skulptur och fotografi i konsthallen och här kommer också att finnas café och en skaparverkstad för  
alla med barnasinnet kvar.

StolKonst blir FågelKonst
Efter förra årets StolKonstProjekt tar nu FågelKonstProjektet form, också det i regi av Greta Wargh     
och Leon Lewandowski. Det planeras för många fågelkonstinstallationer längs promenadvägarna i 
Norsesund! Inbjudna är Norsesundsborna, tidigare besökare, Norsesundsgruppens medlemmar och 
gästkonstnärer. Intresserad av att delta? Mejla till leon@whereismypony.se

Årets affisch
Konstnären bakom årets affisch är Daniel de Fine Licht. Just nu visar han sin utställning Circus 
Sombrero del mono på L'Assassino, Andra Långgatan 35 i Göteborg. Utställningen pågår till den       
30 juni och har öppet varje dag från kl 17.

Tämja bambu till skulpturer
Agneta Segerfelt har varit i Dar es Salaam i Tanzania under vintern och arbetat på Nafasi Art Space 
som är ett center för African Contemporary Art. Agneta berättar att det varit en upplevelse att börja 
arbetet på en bambuplantage för att ett antal månader senare bygga upp installationen "Kamilika" 
som gestaltar kvinnors situation i Tanzania. Med tur och envishet kan skulpturerna komma till Sverige 
lagom till Norsesunds konstvandring i september.

Art & Cookies
Passa på att se konst av Norsesundsgruppens medlemmar Majlis Davidson och Lotta Cronander redan  
i sommar på Alingsås Konsthall! Utställningen Art & Cookies pågår mellan 8 juni och 24 augusti.

Besök www.norsesundsgruppen.se 
för fortlöpande information om årets konstvandring!
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