Inbjudan
HAVET SOM, OMGER OSS
Välkommen till invigning/start av Konstprojektet HAVET SOM, OMGER OSS
lördagen den 11 juni 2022. Platsspecifika verk arbetas fram på tio platser under
sommaren längs Stockholms skärgård från Singö till Oaxen.

Välkommen att delta vid starten eller någon gång senare i sommar.
Pågår till 21 augusti.

Singö bygdegård, Norrtälje kommun
Lördag 11 juni
Konstnären Zoey Hart finns utanför bygdegården kl. 11.00-13.00. Träffa henne och hör om
projektet. Projektet invigs kl. 11.00 med lite bubbel
Läs mer: https://singobygdegard.se/aktuellt

Björkö-Arholma medborgarhus, Norrtälje kommun
Välkomna till Medborgarhuset den 11 juni kl. 13.00 – 15.00 och träffa konstnären Adam
Haugbak. Adam berättar om hur ett nytt konstverk kommer att växa fram under sommaren.
Läs mer: https://bygdegardarna.se/bjorkoarholma/

Rådmansö bygdegård, Norrtälje kommun
Konstnären Annelie Wallin finns på plats vid bygdegården både den 11 och 12 juni kl. 13.00 –
15.00. Även vid fler tider under sommaren bl. a på Rådmansödagen den 2 juli.
https://www.radmansobygdegard.se/

Möja kulturella ungdomsrörelse och nord /sydlinjen, Värmdö kommun
Möt Konstnären Patrik Qvist vid Lerhamnen den 11 juni kl. 15.00 – 15.30 där han berättar
om sina planer för sommaren.

Djurhamn, Kulturarv Värmdö kommun
Möt konstnärerna Annelie Nilsson, Cecilia Wendt och Ebba Gyllenhak den 11 juni vid Vita
Grindarna på Djurhamn kl. 14.00 – 15.30 som är centrum för Den kommande allmänningen.
Här kan du dela dina tankar och önskemål via ett gemensamt handlod vilket sänks ned i
havet under utställningsperioden
Läs mer: https://djurhamn.eu/ , Se även Facbook

Ornö bygdegårdsförening, Haninge kommun
Lördag den 11 juni kl.13.00-16.00 på Ornö bygdegård, Ornö museum och Gäddfabriken
Att skapa eller betrakta skuggor - workshop i siluettklippning på Ornö med Malin Franzén
Program:
13.00 - Invigning på Bygdegården
Konstnären Malin Franzén ställer ut grafiska tryck och målningar på papper tillkomna vid
våtmarker i Palermo, Venedig och Gnesta. Malin berättar om konstprojektet Att skapa eller
betrakta skuggor som hon kommer arbeta med på Ornö under sommaren.
14.00 - Ornö museum, sockenstugan.
Vi tittar på Ornökonstnären Kaju von Kochs klippta siluetter i museets samling och Malin ger
en kort introduktion till silhuettklippningens historia (psaligrafi). Gemensam promenad till
Gäddfabriken i Lervassaviken.
14.30 – Gäddfabriken
Anders Jansson berättar om fiskevårdsprojektet Gäddfabriken på Ornö och det pågående
arbetet med att restaurera en havsnära våtmark.
15.00 - Workshop
Siluettklippning vid Gäddfabriken (vid dåligt väder är vi inne på bygdegården). Alla är
välkomna att pröva på siluettklippning, material kommer finnas på plats. Utifrån Anders
berättelse om situationen i sjön och våra egna intryck av våtmarken klipper vi siluetter.
Siluetten har tidigare fungerat som minnesdokument. Vad vill vi minnas från den här dagen?
Tag gärna med fikakorg. Varmt Välkomna!
https://bygdegardarna.se/orno/

Muskö, Haninge kommun
På Muskö kommer konstnären Judit Hersko att verka. Redan den 11 juni visas några av
hennes verk på Grytholmen. Judit finns inte själv på plats då men ni kommer att få möta
henne under sommaren.

Nämdö hembygdsförening och Bullerö naturreservat, Haninge kommun
Möt konstnären Zandra Ahl på plats den 11 juni.
14.00 invigning av Nämdö Konstfyr på Solviks brygga, Nämdö.
För den som kan ta sig med egen båt finns även verket ’Fritid i I Raststugan’ på Bullerö att ta del av.

Se mer på Facebook: https://www.facebook.com/NamdoHbf

Oaxens bygdegård, Södertälje kommun
Konstnären Amanda Cardell gör en installation på Oaxen under sommaren. Hon gör ett
textilt verk som heter KLIPPKATEDRALEN. Namnet anknyter till Gumskyrkan som låg där
Bygdegården – Gillet nu ligger. Konstnären vill synliggöra det som ej längre syns, ett
bortsprängt berg.
Verket visas bakom Bygdegården – Gillet och invigs den 11 juni klockan 15.00. Det bjuds på
tårta och dryck. Projektet pågår till den 21 augusti.
Välkommen också den 2 juli då fler konstutställningar invigs.
Se mer på hemsidan: http://oaxenbygdegard.se/

HAVET SOM, OMGER OSS genomförs av Stockholms läns bygdegårdsdistrikt i samverkan
med Björkö Konstnod, Länsstyrelsen och medverkande bygdegårdsföreningar.
Genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Stockholm, Leader Stockholmsbygd och
Bygdegårdarnas Riksförbund.

Du hittar konstnärspresentationer på konstnärernas egna affischer på bygdegårdsdistriktets
hemsida: https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/havet-som-omger-oss/

För ytterligare information. Kontakta Stockholms läns bygdegårdsdistrikt
Monica Eriksson monica@bygdegardarna.se 070-375 02 83

