Konstateljéer och konstplatser
A. Norsesund, informationstavla
B. Norsesundsvägen 111
Helena Marika Ekenger, trädgårdsinstallation

2013

C. Ateljé Wiktorsson Ekman
Birgitta Wiktorson Ekman, keramik och akvarell
D. Konst i naturen
Greger Ståhlgren, installation, även ”Kapitäl”
E. Evas Trädgård
Eva Stålsjö, akvarell, kort • Raul Valdivia, skulptur
F. Lille Långenvägen 12
Gästkonstnärer: Frej Torén, fotografi • Zelda Grey, smycken
• Dante Torén, smycken

Öppettider

G. Ateljé de Fine Licht
Daniel de Fine Licht, svartvitt • Stefan de Fine Licht, glas

Konstvandring

H. Konsthallen Norsesund Karosseri
Samlingsutställning, Kafé och Skaparverkstad
Laila Hermansson • Lena Widegren • Majlis Davidson •
Anneli Holmberg Berg • Lars Sunnergren • Barbro Kanski •
Helena Marika Ekenger • Agneta Segerfelt • Karin Andersson •
Leon Lewandowski • Lotta Cronander • Leif Robertsson •
Karin Flodhammar
Gästkonstnärer: Magnus Gramén • Malulu Vita

Lördag 7 sept, söndag 8 sept,
lördag 14 sept och söndag 15 sept kl 12-17

Vernissage

Konsthallen Norsesund Karosseri
lördag 7 sept kl 12-14

Åkes Såg

I. Vis-och verskafé
Septembertrion (Kerstin Sigfridsson, Karin Rodhe och
Elisabeth Thor) och kafébesökare sjunger, spelar och skaldar
tillsammans i Kerstins trädgård.

Söndag 15 sept kl från kl 12,
program kl 18

J. Åkes Såg
”En elektrisk happening på Åkes Såg” sön 15/9 kl 18.

Skaparverkstad

K1&2. Konst i naturen
Hannah Streefkerk, installationer

”Vi skapar instrument tillsammans”
7, 8, 14 och 15 sept kl 14-16

Vis- och verskafé

7, 8 och 14 sept kl 12-17
samt 11 sept kl 19-20:30

L. Vingarnas Strand
Avslutning av Fågelkonst
M. Lifmarks Ateljéer & Zofies Café
Ann-Ci Lifmark, måleri Laila Hermansson, måleri
Gästkonstnärer: Simon Waltbrant, måleri, silkscreen •
Emmeli Malmqvist, måleri • Sofie Zander, fotografi, poesi
FågelKonstProjektet
Ett 30-tal konstvandringsbesökare och konstnärer skapar
fågelkonst i regi av Leon Lewandowski och Greta Wargh

FågelKonst

Efter förra årets StolKonstProjekt tar nu FågelKonstProjektet plats längs promenadsvägarna. Deltagarna
är konstnärer, Norsesundsbor och tidigare besökare.
Följ ett 30-tal spännande installationer på temat
fågel. Intresserad att delta i liknande konstprojekt
nästa år? Titta efter information på vår hemsida
under kommande vår.

2013
7-8 och 14-15 september kl 12-17
Norsesundsgruppen

Norsesundsgruppen är en ideell förening med
ett tjugotal medlemmar, alla konstnärliga utövare
med anknytning till Norsesund. Sedan år 2000 har
Norsesundsgruppen anordnat årliga konstvandringar
och andra konsthändelser. Som bidrar till att skapa
och stärka en kulturell och social mötesplats
i Norsesund.

Konstvandring

Norsesundsgruppens konstvandring är ett unikt tillfälle att under en skön vandring uppleva konst och
natur. Träffa konstnärer i deras ateljéer - se konst,
prata konst, köp konst! Årets konstnärer och utställningsplatser presenteras på sid 2.

Vill du vara stödmedlem

Nöjd med årets konstvandring? Vill du bidra till nästa
år evenemang? Genom att bli en av Norsesundsgruppens Vänner stöder Du vår verksamhet och
vi håller Dig uppdaterad om vad som händer i
Norsesund! Skicka ditt namn och dina kontaktuppgifter till kontakt@norsesundsgruppen.se och
betala in valfritt bidrag till Norsesundgruppens bankgironummer 108-9077, och glöm ej att ange
ditt namn.

Kontakt

kontakt@norsesundsgruppen.se
www.norsesundsgruppen.se

Konsthallen Norsesund Karosseri

2012 förvandlades f.d. Norsesund karosseri till
en fantastisk utställningsplats för Norsesundsgruppens medlemmar - både konstnärer och
besökare gillar hallens unika atmosfär. I år visas
måleri, grafik, skulptur, installation och fotografi.
I konsthallen finns också Konstkafé och en skaparverkstad för alla med barnasinnet kvar.

Årets affisch

Konstnären bakom
årets affisch är Daniel
de Licht. Mer av hans
konst möter du i hans
ateljé. Affischen finns
att köpa i Konstkaféet.

NORSESUNDSGR

Åkes Såg

I år drar den moderna
tiden in på sågen!
Helena Marika Ekenger
och Karin Flodhammar
presenterar ”En elektrisk happening på Åkes Såg”
den 15 september. Åke är på plats med en hemlig
maskin! Friluftsbiograf med Super8-filmer!
Dessutom: Program kl 18 med Köttkvarnsorkester,
Pamela Jaskoviak, Peter Loguin m fl. artister

Fototävling ”Bästa fågelbild”

Ta en spontan bild med din kamera eller telefon!
Delta i en fototävling och vinn en snygg inramad
affisch med alla fåglarna. Skicka bilden till
foto2013@norsesundsgruppen.se senast 20 sept.
De tre bästa bilderna publiceras på vår hemsidan.

Konstsoppa

Restaurang ”Stationen Norsesund” serverar sin
traditionella konstsoppa samt á la carte.
KonstQuiz söndag 8 sept kl 16:30. ”After Art” i
baren under vandringsdagarna.

