Inbjudan till konst- och kulturupplevelse 2018 i Sörmland!
Konstsalongen ”Lagårn i Ullsta”, Stjärnhov firar femårsjubileum i maj 2018!
Det vill vi fira med ett nytt koncept genom att bjuda in din förening/företag till en dag
i konstens och kulturens tecken!
Salongen är en jurybedömd konstutställning i ett av de vackraste områdena i
Sörmland! En fantastisk upplevelse att se konst i en gammal lagård från 1890, som
ligger mjukt inbäddad bland ekhagar och sjöar.
Utställningen visas hela maj månad och har blivit en stor succé. Varje år har vi
haft över 1000 besökare från när och fjärran och vi har fått många positiva
kommentarer som tex: ”Mycket bättre än Liljevalchs Vårsalong”. Det är vi förstås
glada för!
Vi har ansökande konstnärer från sex olika län: Uppsala, Stockholm, Sörmland,
Västmanland, Örebro, Östergötland.
2017 blev en spännande salong med 35 konstnärer som ställde ut med stor
variation inom bildkonst; måleri, grafik, textil, foto, skulptur samt konsthantverk i
olika tekniker.

2018 planerar vi olika paketerbjudanden för grupper som är
intresserade av en unik helhetsupplevelse med konst, lunch i
hemmiljö, fika med hembakat, workshops och ateljébesök hos
konstnärer.
Väljer ni en vardag finns alternativen;
Besök på Konstsalongen ”Lagårn i Ullsta”.
Workshop målning med vax eller grafiktryck.
Föredrag med glasblåsning
Lunch och fika i hemmiljö på Ullsta.
Väljer ni en helgdag;
Besök på Konstsalongen ”Lagårn i Ullsta”, (Artist Talk på lördagar)
Besök i ateljéer hos konstnärer och konsthantverkare i trakten.
Lunch och fika i hemmiljö på Ullsta.
Väljer ni en halvdag;
Besök på Konstsalongen ”Lagårn i Ullsta”.
Lunch och fika i hemmiljö på Ullsta.
Olika exempel med ca priser;
Helgdag;
11.00 Besök hos
konstnär
12.30 Vårlunch på
Ullsta
13.30 Konstsalongen
14.00 Artist Talk
(endast lördag)
15.30 Kaffepaus
17.00 Hemresa
Kostnad;
250.-/per person

Vardag;
10.00 Workshop hos
konstnär
12.30 Vårlunch på
Ullsta
13.30 Konstsalongen
15.30 Kaffepaus
16.00 Hemresa

Halvdag;
12.30 Vårlunch på
Ullsta
13.30 Konstsalongen
15.30 Kaffepaus
16.00 Hemresa

Kostnad;
420.-/per person

Kostnad;
220.-/per person

Med reservation för att priserna kan komma att justeras.
Hela paketet bokar ni via:
Siri K Karlsson 070 790 64 33
Maud Probst-Rönnbom: 073 981 20 11.
Eller email: konstsalong@gmail.com
Vill ni veta mer om salongen så gå in på hemsidan; www.konstsalong.se
Hemsidor för konstnärer/ateljéer som anordnar besök och/eller
workshops;
www.skeppstahytta.se, Ebba von Wachenfeldt
www.atelje42.se, Siri K Karlsson
www.ateljepegasos.com, Maud Probst-Rönnbom
www.ullaceder.se Ulla Ceder
Välkommen till kulturupplevelsen och
konstsalongen ”Lagårn i Ullsta” 2018!
Hälsningar Siri K Karlsson, Maud Probst-Rönnbom, Iren och Göran Lagerstedt

I samverkan med;

