Redovisning av kulturbidrag till
enstaka kulturarrangemang
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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Konstrundan Tyresö

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Kultur i Höstmörkeret
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
V46

Plats för arrangemanget
i Tureös omnejd

Eventuella medarrangörer

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Under hela V46 var det en gemensamhetsutställning i Bollmordalenskyrka.
Under helgen 1617 nov. Var vi 18 st. konstnärer som visade våra verk på olika platser i Tyresö, från kl.11.00 till 17.00

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Programmet uppnådde sitt syfte att sätta kulturen på kartan i Tyresö.
Många besökare uttrycker sin glädje över bredden av konstnärligt uttryck dom får se att det finns i vårat Tyresö
"Måttet" på uppnått syfte är antalet besökare, sammanlagt under V46 var ca 1900 st.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Målgruppen är alla intresserade av kultur och konstnärligt uttryck här i vår kommun.
Vi annonserar och affischerar om Konstrundan för att få ut att nu är det på gång igen.
Men det synes som den största spridningen sker genom "mun mot mun" fenomenet.
Vi har förväntansfull besöks krets som kommer år efter år, det är ca: 90% av besökarna.
Under Konstrundan 2019 var det många besökare från Haninge och några från Stockholm.
Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
En frekvent önskan från många besökare är att vi skulle öppna våra ateljeer redan på fredagen.
Deras motivering är att de hinner inte besöka mer än 24 platser.
Vi funderar på de, men ...........

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
Karta 2019.pdf

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
servicecenter@tyreso.se

https://e-tjanster.tyreso.se/

Redovisning av kulturbidrag till
enstaka kulturarrangemang

Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
12700
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
6000 sponsorer
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
0
Resor/transporter
0
Lokalhyra
5000
Utrustning/material
0
Marknadsföring
20000
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
0
Specificera övriga kostnader

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
6300
Summa intäkter
18700
Summa kostnader
25000
Summa redovisning
0
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet

Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
servicecenter@tyreso.se

https://e-tjanster.tyreso.se/
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Förslag för bilar
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Willy Edmark
Miguel Escribano
Carina Esk
Marie Gustafsson
Gunilla Iversen
Ulla Karlstöm
Susanne Larsson-Krieg
John Löf
Lisa Malmgren*
Lars-Åke Nilsson
Britt Sabel Nordenfelt
Maja Rosquist
Margareta Sjödin
Rieko Takahashi
Sofia Toborg
Ebba Strid Udikas
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AB Bandhagens
Glasmästeri & Ramaffär
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Drevviken

Även i år har vi har två samlingsutställningar:
En i Bollmaradalens kyrka och en i
Lagergrenska salen på Tyresö Slott.
Där kan du som besökare hitta favoriter,
få överblick och planera din konstrunda
.
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Vi sätter färg på Tyresö!

KONSTRUNDAN ÄR ALDRIG LIKADAN !
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Titta in i ateljéerna och se vad som hänt sedan
förra året. Se nya material, nya färger och gör
nya möten.
Albysjön Runt om i Tyresö kommun håller
konstnärerna sina ateljéer och utställningar
öppna för dig!
Gå, cykla, åk buss eller bil – en annorlunda
uflykt för alla åldrar. Kultur i höstmörkret !
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Lördag & Söndag 16 – 17 nov kl.11 – 17
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Tyresö slott

Välkommen på konstrunda!
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Tyresö slott, Lagergrenska salen
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Gemensam utställning

Skogsängsväge
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Café Fåtöljen, Stamv.2
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GAMLA TYRESÖ

Uddbyvägen

Sjöhagsvägen 19
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Tyresövägen 2

Kolardammarna

BOLLMORA

Farm
a

utställningarna i
Bollmoradalens kyrka
och på Tyresö slott
i Lagergrenska salen.

Kartunderlag från Tyresö Kommun. Grafisk form: Ebba Strid Udikas / Salla Vartiainen
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1 Berit Badman
2 Ulla Carlsson



In kyrka, Kyrkogränd 14
Bollmoradalens
d

15

Sommarliden 15
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KONSTRUNDAN TYRESÖ

	Busshållplats. Med SL-buss kan
du med lite tur och planering
komma runt till alla konstnärer och
utställningar.
Endast gång och cykel

5

Rotviks Gård

KONSTRUNDAN TYRESÖ

Öringesjön

	
Varje prick på kartan är öppen ateljé
eller utställning.

KONSTRUNDAN TYRESÖ

Välkommen!

KONSTRUNDAN TYRESÖ

KONSTRUNDAN TYRESÖ
Kultur i höstmörkret 2019
Samlingsutställningar i
Bollmoradalens Kyrka och
på Tyresö slott, i Lagergrenska salen.
Samt öppna ateljéer.
Samlingsutställning i
Bollmoradalens kyrka.
10 – 17 nov
I år kommer kyrkan att vara
öppen på lördagen.
Café Himla Gott är öppet !

3. WILLY EDMARK
Akvarellist. Autodidakt. Motiv
vanligen Tyresönaturen samt slottet
och dess omgivningar. Hängiven
golfspelare innebärande att mina
målningar oftast blir vinterlandskap.
Har haft utställningar i biblioteken
i Tyresö centrum och Trollbäcken
samt i Gamla stan i Stockholm.
Plats: Akvarievägen 65

12. LARS-ÅKE NILSSON
6. MARIE GUSTAFSSON
Marie målar främst i akvarell och det
är den teknik som fascinerar henne
mest. Hon hämtar sin inspiration
från naturen och från vardagens
föremål. Marie är utbildad lärare och
har även läst Bild på Konstfack.

Instagram: marie_galleri
www.mariegustafsson.weebly.com
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7

Här kan du som besökare
njuta av vacker konst, hitta
favoriter och få en överblick
inför Konstrundan. Här kan
du hämta fler exemplar av
kartan för att sprida bland
vänner och bekanta.

Lagergrenska salen på Tyresö
Slott./ Tyresö Slottskrog.

1. BERIT BADMAN
Målar i olja och akvarell. Inspireras av
ljus och skuggor och upplevelser. Målar
gärna med fingrarna för att få känslighet
i motivet. Letar efter en speciell
stämning, ett lugn för blicken och sinnet.
Medlem i Nordiska Akvarellsällskapet.

4. MIGUEL ESCRIBANO
Växte upp i England och Spanien,
flyttade till Tyresö 2007. Målar i
oljefärg, har inrett offentliga lokaler
och illustrerat barnböcker. Har
Magisterexamen i konsthistoria och
konstteori och har doktorerat på
Salvador Dalis konst. Ordförande för
Tyresö konstförening. Driver ateljéhuset
Konstverket sedan 2010. Blev utnämnd
till Tyresös kulturpersonlighet 2014.
Han kommer att ställa ut skisser av
sitt projektförslag för ett kulturhus på
värmeverket.		
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7

Se kartan för de olika
platserna som finns att
besöka.

7. GUNILLA IVERSEN
Mångsidig tecknare, målare och
latinprofessor. Arbetar med olja, akvarell
och collage med textfragment. Målar
ljuset över havet och livet i olivträdens
landskap på Ithaka och i naturen
på Tyresö. Skapar böcker med mina
bilder och poesi av Benkt-Erik Hedin.
Har haft många separatutställningar
i Sverige och utomlands. Inköpt av
bl.a. Statens Konstråd och S.A.K

www.konst.se/GunillaIversen.

www: konstgalleri.se/beritbadman

Plats: Slåttervägen 29

Plats: Tyresö slott

15. MARGARETA SJÖDIN
Kärleken till natur och människor har
alltid varit centralt i Margareta Sjödins
konstnärskap, det tar sig uttryck i
måleri och andra konstformer.
Hon visar här akryl, ecaustik och
skulptur.

18. EBBA STRID UDIKAS
På fasaden finns en av Ebbas
skuggrundlingar ”Lek med Ek”, inne
finns mer att se och uppleva. Prins
Eugens tall, lampskärmar som ger både
ljus och spännande skuggor, glittrig
plexi, grafiska tryck och reliefer. I
smörjgropen en installation med ljud och
ljus. Välkommen till en levande ateljé !

margaretaenator@gmail.com

www.ebbasvarld.se

Plats: Sommarliden 15

Plats: Berganäsvägen 16

KonstRundan Tyresö är en ideell
förening för yrkesverksamma
konstnärer som bor eller har ateljé
i Tyresö. Vi samarbetar för att
synliggöra konsten i Tyresö.
Vi genomför en årlig
konstrunda, konstevenemang
och utställningar.
13. BRITT SABEL NORDENFELT
”Vid trädets fot hämtar jag kraften, i ett
nätverk av rötter blir jag till, målningarna
föds ur mig.” Britt gick ut Konstfack
1992 och målar i olja, akryl och akvarell
samt skapar väggsmycken av trä.
10. JOHN LÖF
Illustratör och konstnär uppvuxen i ett
konstnärs och uppfinnar hem i Älta.
Årets tema ”Min barndoms
bästa fiskeplats Nyfors”

www.sabelartes.se
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7

16. RIEKO TAKAHASHI
Rieko är textilkonstnär. Hon väver och
utforskar japanskt broderi, Sashiko.
Håller i Sashiko-kurser i hela landet. De
senaste åren har hon även använt andra
material än textil för sitt konstuttryck.
Medlem i Svenska Shiborisällskapet.

www.riekotakahashi.se
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7

www.jilill.se
Plats: Akvarievägen 65

Öppna ateljéer runt
omkring i Tyresö.
16–17 nov kl. 11 – 17
Här får ni möta konstnärer,
skåda olika uttryck och samla
flera intryck. Titta in i
ateljéerna och se vad som
hänt sedan förra året.
Några av oss har valt att
enbart ställa ut i samlingsutställningarna i
Bollmoradalens kyrka och på
Tyresö slott, i Lagergrenska
salen.

Plats: Konstverket, Granängsvägen 7
övre våningen

Plats: Tyresö Slott

Samlingsutställning på
Tyresö Slott.
16 – 17 nov kl. 11 – 17
Skåda vår konst och prata
med flera av konstnärerna i
denna vackra lokal, där vi har
fått möjligheten att skapa en
utställning. Här kan du med
fördel börja eller avsluta din
konstrunda.

9. SUSANNE LARSSON-KRIEG
Susanne målar huvudsakligen i olja i
en palett med glada färger. Lek med
profiler, roliga katter och blommor hör
till favoritmotiven. Gör även collage
samt unika kort av gamla tapeter.
Utbildad bl.a. vid PAFA i Philadelphia.
Ställt ut i USA, Frankrike, Spanien
och Sverige. Senast på Galleri Bellman.
Med i Tyresö konstförenings
inköpsnämnd.

Främsta inspirationen är musik, främst
klassisk. Men naturens skiftande
former och färger samt olika mönster
inspirerar också. Rörelse, kontraster.
Mest abstrakt men också föreställande.
Arbetat som konstpedagog i många år
på gymnasium samt på Folkuniversitet
och haft egna kurser i Spanien.

www.konstrundantyreso.se
www.facebook.com/
konstrundan.tyreso
Kartor finns att hämta:
På konsthallen.
Biblioteken i Tyresö centrum,
Trollbäcken och Strand.
Servicecenter vid
komunhusets entré.
Samt i många av Tyresös kaféer,
restauranger och butiker.
Alla konstnärer har dessutom
tillgång till kartor.
Kontaktpersoner:
John Löf: 070 601 66 02
Ebba Strid Udikas:
070 797 47 71

2. ULLA CARLSSON
Arbetar med olika material, tekniker
och uttryck och har ställt ut på flertal
museer, konsthallar och gallerier. Är
representerad hos Statens Konstråd samt
flertalet landsting och kommuner, på Sv.
Residenset Berlin, Svenska Ambassaden
Guatemala, Amerikanska Residenset
Sthlm och Prins Eugens Waldemarsudde.

5. CARINA ESK
Arbetar i olja och akryl. Hon skildrar
naturen på sitt eget sätt där magi och
förundran är närvarande. Återkommande
motiv är fikastunder med möten mellan
människor, livsglädje och humor.
Carina har gått konstkurser, bland
anat i USA, men kallar sig mest
självlärd.

Plats: Tyresövägen 2
Buss 819 Tyresö Slott / 875 Tyresöskola

www.carinaesk.com
Instagram: eskcarina
Plats: Rotviks Gård

8. ULLA KARLSTRÖM
Ulla vill fånga en känsla, en rörelse –
synliggöra saker som sker samtidigt
i parallella verkligheter. Hon har
utvecklat sin egen unika teknik
och kallar den fotomåleri, bilderna
trycks med fine art i begränsad
upplaga. Ulla driver också galleriet
”Karlström & Karltröm” i Gamla Stan.

www. karlstrom.nu
Plats: Sjöhagsvägen 19

11. LISA MALMGREN
Skogen och vattnet spelar en stor
roll i hennes skapande, det är
uttrycken i naturen som är grunden.
Materialen är från naturen men också
metall, papper, textil och hår.
Lisa är Tyresö kommuns
kulturstipendiat 2018.

www.lisasilver.se
Instagram: lisa. malmgren
Plats: Tyresö slott

14. MAJA ROSQUIST
Maja är utbildad dekoratör i Helsingfors.
Hon har studerat två somrar i Perugia,
Italien. I övrigt autodidakt. Hon målar
främst i olja och akvarell. Djur, natur
och fantasi som inspirationskälla.
Gör även föremål i keramik.
Plats: Tyresö slott

17. SOFIA TOBORG
Sofias konst kännetecknas av starka
klara färger. Hon följer inte några regler
utan målar på sitt unika sätt, där hon
väver in en gnutta magi…sån magi
som finns bara om man tror och tittar
på världen väldigt väldigt noggrant.

www.sofiatoborg.se
Plats: Café Fåtöljen, Trollbäcken

