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INBJUDAN
Vernissage i Konsthallen Norsesund Karosseri lördagen den 23 aug kl 12-14.

Här �nns Norsesundsgruppens samlingsutställning, konstkafé och årets 
speciella gäst - Alingsås konsthall! Geraldine Juárez från det internationella    
konstnärskollektivet F.A.T. och en av de medverkande konstnärerna i Alingsås 
konsthalls kommande utställning ”SNEL HEST” har skapat ett verk speciellt     
för Norsesundsgruppens konstvandring.

Norsesundsgruppen och deras gäster visar ett brett utbud av konst i 
Karosseriet och i sina ateljéer: måleri, gra�k, skulptur, installationer,                     
keramik, glas, foto, dockmakeri, performance och konst i naturen.

SKOGENS HEMLIGHETER
Vandra från Sävelången till Mjörn och se vad ett trettiotal deltagare i årets    
öppna konstprojekt skapat utmed vägen mellan stationen, Karosseriet och      
ateljéerna i Gallvik.

Kafé Krax 23-24 augusti; välkommen till Kerstin Sigfridssons trädgård för att   
dikta, spela och sjunga, truddelutta, visa och versa eller bara lyssna på andra…

Performanceafton i Karosseriet lördagen den 30 augusti (se separat program)

Norsesundsgruppens konstvandring pågår under helgerna 23-24 och 30-31     
aug kl 12-17. Konstvandringen utgår från informationstavlan på Magasinet vid 
Norsesunds station. Där �nns foldrar med karta och program, och våra unga 
utställningsvärdar som visar besökarna rätt.

Det är enkelt att komma hit med Alingsåspendeln från Göteborg eller Alingsås.
Vid Norsesunds station �nns en stor pendelparkering för bilburna besökare. 
Inom vandringsområdet �nns �era kaféer och restaurang Stationen Norsesund 
som serverar sin traditionella Konstsoppa.

Mer information: www.norsesundsgruppen.se, Norsesundsgruppen på facebook.

Välkommen till årets konstvandring och de många väntade och oväntade möten 
som kan uppstå i natursköna Norsesund.

Skicka gärna inbjudan vidare, bjud in din familj, vänner och bekanta 
- vi ses i Norsesund!

 

KONSTVANDRING
NORSESUNDSGRUPPENS

Möt konsten i Norsesund.
Öppna ateljéer, hemligheter i skogen, 
och utställning i Karosseriet.
Alingsås Konsthall är också med.

hemsida: norsesundsgruppen.se             
facebook: Norsesundsgruppen
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www.norsesundsgruppen.se
www.facebook.com/norsesundsgruppen

