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LIDAN

Konstnärsföreningen LIDAN är en ideell förening som funnits 
sedan 1991. I år arrangerar vi konstafton för 5:e gången. 

Föreningen består av 25 konstnärer som alla är bosatta och 
verksamma i Lidköpings kommun. I år visar vi våra arbeten 
dels i en gemensam utställning på Strand och Rymd men 
också genom att öppna ateljéer och i separatutställningar.

Hjärtligt välkomna!
  

/projektledare 

HANtverksgårDeN 
LImtorget

Marianne Björn visar målningar i 
olika material.

Konst, konsthantverk och kultur med hjärtat av Lidköping

tHe mAke fuN projekt 
Konstnärerna Johan Hellman och 
Carina Cresta presenterar:
”Less Pretto”, utställning och 
kreativ verkstad tillsammans med 
besökare. I samarbete med  
Kluster och Folketshus
Plats: Nålmakaregatan, Nya 
Stadens torg.

LeNA ocH freDrIk,  
sILver- ocH guLDsmIDe 

Lena och Fredrik har nu flyttat till 
nya lokaler på Nålmakaregatan 
3. Vi håller öppet och visar upp 
vårt hantverk och en del av våra 
smycken och silvercorpus. 
Mellan 13-16 kan du som har 
föranmält dig prova på silversmide och under handledning 
göra ett eget hängsmycke. Föranmälan till kontakt@lenaoch-
fredrik.se, kostnad 150 kr.

Plats: Nålmakaregatan, Nya Stadens torg.  
Kontakt: Fredrik 0510-540244
www.lenaochfredrik.se

kLockAregårDeNs  
kerAmIkverkstAD

Mina båtar i olika utföranden 
med smidesmaster, brons–, och 
lerfigurer, ljusstakar, etc, har blivit 
omtyckta och populära gåvor och 
utsmyckningsdetaljer i privat och 
offentlig miljö. Med båten som 

grundmotiv vill jag skildra resan, färden genom livet, vår 
resa genom tid och rum, mänsklighetens strävan genom 
årtusenden. 
I den vedugnsbrända keramiken med askavlagringar och 
avtryck/intryck erhålles färger och ytor som påminner om 
sten; leran återförd till sitt ursprung genom vattnets, luftens 
och eldens inverkan. Nisse Holmström

Konstnärer 
Kicki Rask, Göran Elisson, Ingan Linde,
Anne Olsson, Anna Poucette, Marita 
Ackeby, Carl-Gustav Gillström, Börje Eriks-
son, Margareta Fridén, Marianne Björn, 
Margareta Nyström, Hans Andersson, 
Maj-Britt Östman- Ljung, Tord Andersson, 
Tore Granbom, Hjördis Blomberg, Lars 
Nordström, Linda Pohlenz, Marie-Louise B 
Gustavsson

strAND ocH rYmD 

Konstnärsföreningen LIDAN
visar måleri, grafik, skulptur
i restaurangernas lokaler.

progrAm - rörstrAND ceNter

11.30  Invigning 

 En festlig invigning där Lidköpings Stadsmusikkår  
 marcherar in och inleder programmet.
 Kommunalrådet Kjell Hedvall inviger  
 konstafton med sitt rockband The Politicians. 

 moderator Ann-Louise Friberg, NBV
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teAter 
 
Bockarna Bruse, en teaterperformance med Eva Dal
Kl. 14.00, 17.00, 19.00 i Folkans entréhall
Plats: foajén Lidköpings Folkets Hus

LIDköpINgs foLkets Hus 
 
Videokonst i samarbete med Filmform och Folkets bio  
I lilla salongen: Videokonstnärer: Astrid Göransson, Hanna 
Ljung, Cecilia Lundqvist, Mårten Nilsson och Gunilla Heilborn

I stora salongen: visar Lidköpings Folkets Hus i samarbete 
med Lidköpings Fimlstudio och Göteborgs filmfestival:
12.00 Joan and the voices - av Mikayel Vatinyan, Armenien
15.00 Expiration date - av Kenya Márquez, Mexico
18.00 Faith - av Alejo Crisóstomo, Guatemala/Chile 
21.00 Runaway - av Amit Ashraf, Bangladesh

Anette Sjölander visar också träskulptur  
i Lidköpings Folkets Hus under konstafton.

BertIL LINDgreN: projekt ”fLow”

A slideshow with about 10 000 images. 
Plats: Rörstrands entréport.

Marika Beutler ställer ut keramiska skulpturer.
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streatdance      
Sara Törn från Helens dansskola leder dansprogram.
Rörstrands stora ingång kl.21.00.

DANsperformeNs
 
Spontan impro. (#) 153 00 / 5.45 
”En dans med väldigt osäker 
längd, part II” av Sara Törn & 
Lovisa Ivenholt
Plats: mellan Rörstrand  
och Strand kl.19.00
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pINgstkYrkAN

Möt olika konstnärer: Tanja som 
är konstnärsutbildad i Moskva, fo-
tografen Billy, Helena som målar, 
”tusenkonstnären” Martin, 
samt de kreativa ungdomarna 
Lina och Julia. Alla med olika stilar 
och tekniker, akvarell, foto, grafik, 
skulptur och tusch. Upplev även i nytt ljus, kyrktorgets vägg 
av C H Stålhane! 

Plats: Pingstkyrkans kaffestuga, Nya Stadens Torg 2, Lidköping

AteLjé evA uLLBerg  
 
Jag arbetar i egen studiohytta 
sedan 1976. Det har under dessa 
35 år blivit många bruksglas, 
unika objekt och arbeten till of-
fentliga byggnader. Den varma 
glasmassan är utgångspunkten 
i de unika objekten. Jag blåser, 
formar, kyler,  bearbetar, värmer upp och bearbetar igen 
tills jag är nöjd med uttrycket.

NBv måLArskoLA
ocH NBv grAfIk 

Att göra en målning som berör är 
inte en fråga om teknisk skicklig-
het. Det handlar om mod, ifråga-
sättanden och om ärlighet. I NBV:s 
målerigrupper finns det ingen 
anledning att förställa sig, vara 
bakslug eller spekulativ. Bilderna vi gör i målerigrupperna 
är oförvanskad visuell skaparlust som hämtar motiv och me-
ning från tingen omkring oss och personligt uttryck från det 
inre. Det är individuella ställningstaganden som går rakt in 
i hjärtat.  

Grafikgruppen visar koppargrafik
och vi demonstrerar även hur tryckningen går till. 

AteLjé INgAN LINDe

Kom och upplev mina bilder i 
Ateljé Jakobstorp, där jag tänder 
upp i höstmörkret vid Toftabäcken. 
Jag använder oljefärgens alla 
möjligheter för att skapa bilder 
med både yta och djup. Abstrakta 
landskap i stora och små format 
har länge fascinerat mig. På senare  
tid har modellmåleri tagit plats i mitt arbete.

gALLerI grApHIcA
 
Vi presenterar 3 st konstnärer:  
”Fabbe”  Ulf Fabiansson, Fotokonst 
” 0 till 1000” 
Thore Malmquist, Måleri & skulptur 
Anna-Lisa Persson Fransson, Måleri

koNstkLuBBeN 
regINA, stADsHuset 

3/11 - 16/11
Corona/Agneta Oledal och  
Gitt Grännsjö-Carlsson,  
objekt och fotografi
 
3/11 Konstafton kl 11.00 – 24.00
Stadshuset Lidköping

väNermuseet 

Utställning med skumma och mystiska djur

Lördagen den 3 november kl 12-17 kommer på Vänermu-
seet en konstutställning att visas på temat ”skumma och 
mystiska djur”. Djuren är skapade av barn under höstlovet  
under ledning av en konstpedagog. 

 

Konsten i Lidbeckska huset 
med nya ögon!

Lördagen den 3 november kl 15 
och 17 kommer Kerstin Hallin från 
Vänermuseet att visa konsten i det 
nyrenoverade Lidbeckska huset. 
Arrangör Vänermuseet.

mArIe-LouIse  
B gustAfssoN &  
evY sveNssoN 

Välkommen till Limtorget (vid Tryck-
eriet) Benjamin Lidholms gata nr 14
Marie-Louise B-Gustafsson visar 
sina målningar i blandteknik och 
en samling grafiska blad.  
Evy Svensson visar foton från när 
och fjärran. Temat för vår utställning är: Mycket färg, natur, 
människor och annorlunda former. Vi använder oss av våra 
personliga uttryck och bilderna har inte visats tidigare.

Öppettider: 
Lördag 3/11 Kl 12.00 – 24.00
Söndag 4/11 Kl 13.00 – 15.00
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Rörstrand

Nya Stadens 

Torg

MEDVERKANDE

1 Konstnärsföreningen LIDAN - Rörstrand Center
2 Marianne Björn - Limtorget Hantverksgården
3 Kluster - Nålmakaregatan 3
4 The make fun project - Nålmakaregatan 3
5 Lena och Fredrik - Nålmakaregatan 3
6 Klockaregårdens keramikverkstad - Gösslunda
7 Lidköpings Folkets Hus - Stenportsgatan 17
8 Teater - Bockarna Bruse - Folkets Hus
9 Bertil Lindgren project ”FLOW”  

- Rörstrand Stora Ingången
10 Dansperformens Sara Törn & Lovisa Ivenholt  

- mellan Strand och Rymd, Streetdance - Rörstrand
11 Ateljé Eva Ullberg - Rådagatan 16
12 Ateljé Ingan Linde – Jakobstorp Örslösarondellen
13 NBV Grafik och målarskola- Rörstrand Center
14 Pingstkyrkan - Nya Stadens Torg 2
15 Konstklubben Regina - Stadshuset Skaragatan 8
16 Vänermuseet - Framnäsvägen 2  

Lidbeckska huset - Gamla Stadens torg
17 Galleri Graphica - Marksgatan 10

18 Marie-Louise Gustafsson Evy Svensson  
- Limtorget vid tryckeriet

19 EFS-kyrkan - Östergatan 20
20 La Bohemia Café - Gamla Stadens Torg 6
21 Sjölundagrupen Rådhuset - Nya Stadens Torg
22 Omkull - Limtorget
23 Lidköpings Konstförening - Norra Torngatan 10
24 Lera med mera - Rörstrand Center
25 Galleri Porten - Handelsbankens gård
26 Galleri Lidan - Vinbergsgatan 2
27 Spirit of St. Louis - Nya Stadens Torg 1, vid torgbron
28 Rörstrands muséum
29 Vigrum KonstForm - Hovby efter flygfältet
30 Grevegarden - Norra Härene
31 Formakademien - Rörstrand Center
32 Samlingsutställning - Rörstrand Center, 

bakom restaurang Rymd
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LIDKÖPINGS KONSTFÖRENING

ULLA KOLLIND
målningar
27 oktober - 18 november

KOM OCH MÅLA PÅ KONSTAFTON!
Alla besökare får vara med och bidra med stort och litet på 

vår stora duk. Var med och skapa ett kollektivt konstverk.

LIDKÖPINGS KONSTHALL
Norra Torngatan 10, T. 0510-77 00 10

www.lidkopingskonstforening.se

sjöLuNDAgruppeN, 
råDHuset

Sjölundagruppen visar sin konst 
i Rådhuset på torget, akvarell, 
akryl, olja och blandteknik. Med-
verkande Maud Jansson, Marie 
Berglund, Inger Dorbeus, Birgitta 
Söderqvist, Karolin Werjefelt, 
Tommy Jansson och Ann Wiklund. 
Välkomna!

omkuLL

Omkull finns på  Limtorget 13.
Konst och konsthantverksutställning 
på temat ”Hågkomst”
Hågkomst av personer tolkat 
genom olika material och uttrycks-
former.
Flaggor fulla av minnen från barn 
och ungdomar och möjlighet att 
göra sin egen minnesflagga som 
hängs upp mellan husen.

koNst & musIk på fIk
 
Konstnär: Africa Coll 
Konstnär:Thomas Kihlberg  
Livemusik: Orchid kl 19:00 
Plats: La Bohemia Café, Gamla 
stadens torg 6, Lidköping

Konstnär: Tomas Kihlberg
Plats: Sockerbruket Östra Entrén 
(Samhallingången)
Sockerbruksgatan 1

koNst, musIk ocH fIkA 
I efs-kYrkAN 

Utsällare Tommy Westberg måleri, 
grafik och objekt 
 
Öppet hela tiden (kl 12-24)
enkelt fika i kyrkan under dagen
levande musik varje ojämn timme 
samt musik i högtalare (klassisk, 
lugn) den övriga tiden.

EFS-kyrkan i Lidköping
Östergatan 20
531 32 Lidköping

Spirit of St. LouiS 

Spirit of St. Louis
visar målningar av
Thore Malmquist
Nya Stadens Torg 1

gALLerI LIDAN

Galleri LIDAN visar Maybritt 
Östman-Ljung monografik
 
Vinbergsgatan 2
531 31 Lidköping

gALLerI porteN

Småbildutställning i olika material med medlemmar från 
konstnärsföreningen LIDAN.

Lera med mera shop och studio 
på Rörstrand Centers Innergård 
har vernissage av utställningen 
Johanna med flera på Lera med 
mera - en utställning av Formaka-
demins keramiker. Vi har också 
öppet så att man kan se verksam-
heten i vår keramikstudio.

 
RÖRSTRAND CENTER  

SHOP & STUDIO

shoposhowroom.indd   1 2011-10-20   08.34
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TEL. 0510-250 80, www.rorstrand-museum.se

Räkmacka med kaffe / te
SERVERINGEN ÖPPEN 12-24

99:-

konstmeny
             

SOPP-BUFFE

ST
RA

N
D

RY
M

D

LÖRDAG 12.00-24.00 95:-

med hembakat bröd, tillbehör
& vernissage

För bokning: 0510-225 00

KONSTAFTON 

Kombinera besöket 
på Rörstrand Centers 
flera utställningar
med fantastisk  
mat & dryck!

LÖRDAG 18.00-22.00 245:-
två-rätters & vernissage

Rörstrand 
Museum-

Invigning av 
Pia Törnells 

utställning 13.00

BUTIKERNA HAR ÖPPET 10-16 
 

www.rorstrandcenter.se   
M-F: 10-18, L: 10-16, S: 12-16   Fabriksg. 4, Lidköping

LättA LINjer ocH Ljus

I höstens utställning visar vi en rad föremål av Pia Törnell, 
som under många år arbetat som formgivare för Rörstrand. 
Arbetet på porslinsfabriken har handlat om allt från 
funktionella masstilverkade bruksföremål till unika objekt 
framtagna för utställningar.  
Pia har också tagit fram föremål i andra material för 
andra varumärken och även utfört konstnärliga gestalt-
ningar för offentlig miljö. 
Idag är hon verksam på Kinnekulles västra sida, där hon 
i en verkstad, tillsammans med sin man, driver en egen 
keramisk tillverkning.

I utställningen får vi se ett urval av hennes föremål, allt 
från grytor i gjutjärn till kakel och objekt i det tunnaste 
porslin. Pia beskriver det själv som att hon i sina föremål 
söker en kombination av vila och intensitet. Uttryck med 
stark närvaro och koncentration, och ett språk som både 
är tydligt och sinnligt.  

Vernissage kl.13.00
/välkomna

 28



15|14|

UPPLEV NBV
Vill du lära dig någonting nytt, utveckla dina intressen
eller vara med om en kulturupplevelse? Då ska du del-
ta i någon av våra studiecirklar, kulturarrangemang 
eller andra aktiviteter.

Ring oss: 0512-337 77

0733-83 83 62  www.fruktdrycker.se

Vi ger kunskap och information 
om alkoholfria drycker.

Projektet stöds av:

VigRuM KoNstFoRM
 
Vigrum KonstForm öppnar två 
utställningar under konstaftonen. 
Tony Abrahamsson visar en ny 
utställning i sin permanenta utställ-
ningsdel. 

Chennet Juhlin har sin vernissage  
i Vigrum Kafé & Mat.  
Han visar grafik och måleri. 

Vi har också öppet i vår nyladdade butik med konsthantverk 
av svenska konsthantverkare. I butiken har vi textil, järn, 
smide, tovat mm. 
Det finns också en hel del ätbart.
I Vigrum Kafé & Mat kan du sitta ner och fika eller äta en 
bit mat. Förutom kaffe, kakor, bullar och andra bakverk, 
så kommer vi att servera soppa och nybakat surdegsbröd 
under hela Konstaftonen.
Konstaftonen blir också start för våra öppna helger. Vi kom-
mer att ha öppet alla helger från Allhelgonaafton till och 
med tredje advent.

grevegArDeN
 
GreveGardens växthus och träd-
gård Norra Härene

Gun-Britt Larsson från Falköping 
ställer ut grafiska bilder, hon  
arbetar med ett flertal olika tekni-
ker. Hon är också föreståndare för 
Skaraborgs Konstgrafiska verkstad i Skövde.

I växthuset har i år kreatören Kristian Johansson gjort en 
installation med sina glaslyktor. De kommer mest till sin rätt 
när det börjar skymma.
Om vädret tillåter så tänder vi även årets stora brasa  
vid 19-tiden.

formAkADemIN 

Formakademin har öppet hus 15-20.
Vi bränner också i nygamla  
hitflyttade Kinaugnen nedanför 
Rörstrands parkering.

www.konstafton.se

Konstnärsföreningen LIDAN 
tackar alla  som har varit med och stöttat 
projektet och gjort det möjligt att genom-

föra konstafton för femte gången.

sAmLINgsutstäLLNINgeN 

Presentation av alla utställare i Omkulls gamla 
lokal, bakom restaurang Rymd.

 29

 30

 32

 31



16|

www.konstafton.se


