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lidan
Konstnärsföreningen LIDAN är en ideell
förening som funnits sedan 1991. I år
arrangerar vi konstafton för 6:e gången.

Välkommen till REKVISiTA, ett galleri
och showroom med pedagogiska
ambitioner. Under Konstafton presenteras Nina Bergqvist´s keramiska
kollektion EXCENTRISK. Kom och
upplev resultatet av Nina´s enastående hantverksskicklighet, hennes materialförtrogenhet
berör på djupet. Fri perfektionism i Stålhanes fotspår.

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.
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Hjärtligt välkomna!

/projektledare

Galleri, workshops och spännande samarbeten i hjärtat av
Lidköping. Välkomna till Nålmakaregatan 3.
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inVigning - sOckerBruket
11.30

1

Kultur- och fritidschef Annika Stedner inviger
årets konstafton.

lena Och fredrik,
silVer- Och guldsMide

En festlig invigning där Lidköpingsbygdens
Folkdansgille framträder

Lena och Fredrik visar smycken
och silvercorpus.

Sockerbruksgatan 1, Lidköping

Plats: Nålmakaregatan 3,
Nya Stadens torg.
Kontakt: Fredrik 0510-540244
www.lenaochfredrik.se

hitta rätt under
kOnstaftOn
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Här ser du alla utställare och de platser där de
finns. Välj det du vill besöka under dagen och
kvällen.
Rörstrand Center

saMlingsutställning
kOnstnärsföreningen
lidan
Konstnärsföreningen LIDAN
visar måleri, grafik, skulptur.
Sockertoppen på Sockerbruket.

3

kOnstkluBBen regina,
lidköPings stadshus
Utställning
2/11-15/11 2013
Ingegärd Granberg, textil
Chennet Juhlin, grafik och måleri
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lidköPings fOlkets hus

folkets hus i nytt ljus!
Upplev folkets hus i nytt ljus när konstnären Anna-Viola Hallberg
presenterar en bild av folkets hus du sent ska glömma
- vernissage kl.20! Ljusinstallationen presenteras i samarbete
med Folkets Hus & Parker.

Konstﬁlm
I samband med alla filmvisningar denna dag visas konstfilm som
förfilm. Bakom filmerna står konstnärerna Laure Prouvost,
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans och Maline Nord. Filmerna visas
inom projektet CineArt med stöd från Västra Götalandsregionen.
Är du endast intresserad av att se konstfilmerna - passa på under
våra konstfilmstimmar då filmerna visas i loop:
kl. 12-14, kl. 20-21 och kl. 23-00.

s:t nicOlai kyrka

8

11.00 Högmässa
konstellationer av helena
larsdotter och Börje eriksson
samt visning av en del av kyrkans
inventarier.

konst och konsert
på bosniska
Konstföreningen Spektrum
presenterar den store bosniske
singer-song-writern Ibrica Jusic konsertstart kl. 18.
I foajén visas bosnisk konst i urval
av Spektrum.
Biljettpris:200 kr

nOrra BegraVnings- 9
Platsen

Orchid och
thomas Kihlberg
Releaseparty och vernissage med
start kl.19.00. Thomas Kihlberg
visar måleri till toner av bandet
Orchid där Thomas är bandmedlem. För tider och mer
detaljerad information se www.folketshus-lidkoping.se

T H O M A S

K I H L B E R G

13.30 samling vid Norra kapellet
för en kulturhistorisk vandring med
kyrkogårds- och fastighetschef Anders
Alsterhag.

södra BegraVnings- 10
Platsen
THE GUILT

RELEASEPARTY/UTSTÄLLNING
LÖRDAG 2 NOVEMBER SLÄPPER VI DET NYA ALBUMET ”THE GUILT”.
VI FIRAR DETTA MED ETT RELEASEPARTY OCH UTSTÄLLNING MED MÅLNINGAR AV
THOMAS KIHLBERG.
UTSTÄLLNINGEN ÄR ÖPPEN 12-24.00
RELEASEPARTYT BÖRJAR 19.00
VÄLKOMMEN!

ORCHID http://orchidsweden.com
Arrangör: Studiefrämjandet och Folkets Hus
datum

2013-11-02

plats

Tid

FOLKETS HUS
LIDKÖPING

12-24.00

11.00-17.00 Öppet hus
15.00 & 16.30 Minnesgudstjänster
med musik i Hoppets kapell
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Konstafton 2/11-13
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Anna-Lisa
Persson-Fransson

Galleri 44

15

Vernissage för nästa gästuställare:
Gullvi Fält som visar ”Samurajerna och sköldarna”
(kan ses 2, 3, 9, 10, 16 och 17 nov).
Gullvi har arbetat hela sitt liv med lera och
förutom sitt eget skapande arbetar hon som lärare på
Formakademin i Lidköping.
”Det tredje rummet” som Anette kallar sitt andra rum i galleriet fungerar som både arbetsplats o mötesplats.
Där finns en del av hennes träskulpturer o måleri mm.
Under kvällen finns Okonomiyaki på grillen (Japanska
pannkakor) och kaffe till försäljning .

Thore
Malmquist

Kontakt: 070-689 32 05 Anette Sjölander
http://anettesgalleri44.blogspot.se/

Ingrid
Uppström

Hitta hit:
Kör ca 1 mil från Lidköping mot Uddevalla på väg 44.

Galleri Graphica

Särnmarksgatan 10, Lidköping T.0510 20066

NBV

12

Bronsskulpturer från gjutningskurs
hos Africa Coll.
Grafikgruppen visar koppargrafik
i olika tekniker.
NBV:S lokaler på Rörstranscenter

Restaurang STRAND 13
Maria Lund
Måleri, fotocollage, grafiska prints.
www.marialund.nu
www.tjockofant.se

Pingstkyrkan
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Möt olika konstnärer med olika
uttrycksformer. Foto och Målningar
av bl.a. Billy Ejdestig,
Eira Gustafsson, Stina Jonsson
och Anna Wernersson.
Upplev även kyrktorgets vägg av
C.H. Stålhane.
Plats: Kyrktorget i Pingstkyrkan, Nya Stadens Torg 2

Ateljé JAKOBSTORP
Ingan Linde

16

Välkommen till min ateljé! Här växer
nya bilder fram inför nästa utställning i november.
Jag arbetar med oljefärg på duk i
stora och små format.
Mina målningar tillkommer under en
dialog med duken. Jag vill att mina
bilder med sina färgformer och rytmer
ska beröra. Kom och upplev!
www.inganlinde.se

Marie-Louise
B Gustafsson &
Ann Fransén

17

Välkommen till Limtorget (vid tryckeriet) Benjamin Lidholms gata nr 14.
Marie-Lousie B-Gustafsson visar sina
målningar i blandteknik och även
grafik.
Ann Fransén visar handgjutna
betongföremål till trädgård, växthus
eller det rustika hemmet.
I utställningen visar vi kontrasten
mellan de färgrika målningarna som
kompletterar den grå betongen.
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Mot Rackeby
Göslunda

Mot Läckö

6
Stenhammar

Mot Örslösa
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mEDVErKAnDE
1

Invigning - Sockerbruket, Sockerbruksgatan 1

20 Spirit of St. Louis - Nya Stadens Torg 1, vid torgbron

2

Design Outlet - Presentation av utställarna

21 Esplanadteatern - Sockerbruksgatan 1

3

Konstnärsföreningen LIDAN - Sockerbruket

22 Eva Ullbergs glasstudio - Rådagatan 16

4

Rekvisita - Rörstrand Center

23 Sjölundagrupen Rådhuset - Nya Stadens Torg

5

Kluster - Nålmakaregatan 3

24 Lidköpings Konstförening - Stenportsgatan 11

6

The make fun project - Nålmakaregatan 3

25 Lera med mera - Rörstrand Center

5

Lena och Fredrik - Nålmakaregatan 3

26 Galleri Lidan - Vinbergsgatan 2

6

Konstklubben Regina - Stadshuset Skaragatan 8

27 Omkull - Limtorget

7

Lidköpings Folkets Hus - Stenportsgatan 17

28 Joakim Stampe - Stenportsgatan, Rörstrand m.m.

8

S:t Nicolai kyrka - Hamngatan 7

29 Preview - Sockerbruket

9

Norra begravningsplatsen

30 Vigrum KonstForm - Hovby efter ﬂygfältet

10 Södra begravningsplatsen

31 Grevegarden - Norra Härene

11 Galleri Graphica - Marksgatan 10

32 Formakademien - Rörstrand Center

12 NBV - Rörstrand Center

33 Petra Kjellner - Östra Hamngatan 5 (gamla Götes)

13 Restaurang Strand - Rörstrand Center

34 Lidköpingsbygdens Folkdansgille - Sockerbruket, Rörstrand

14 Pingstkyrkan - Nya Stadens Torg 2

35 Lidköpings Stadsbilbiotek - Stenportsgatan 11

15 Galleri 44 - Mellby, Stommen

36 Galleri Porten - Handelsbankens gård

16 Ateljé Ingan Linde – Jakobstorp Örslösarondellen

37 Handelsgården - Limtorget

17 Marie-Louise Gustafsson Ann Fransén
- Limtorget vid tryckeriet

38 Ulricas krukmakeri - Förstadsvägen 42

18 EFS-kyrkan - Östergatan 20

40 Marianne Björn - Målargatan 6

19 Kläddesign och foto - Sockerbruksgatan 1, våning 2

39 Ulla Holmstrand - Kvartersgården, Annagatan Margarethelund
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Konst, musik och fika
i EFS-kyrkan

Sjölundagruppen,
Rådhuset

Skövde-konstnären Anna Linderland
(även kallad Anna-Rö) ställer ut sina
verk under temat ”SE PÅ”.

Sjölundagruppen visar sina tavlor
på andra och tredje våningen i
Rådhuset mitt på Nya stadens torg
i Lidköping, . Akvarell, akryl, olja
och blandteknik. Maud Jansson,
Marie Berglund, Inger Dorbeus,
Birgitta Söderqvist, Tommy Jansson
och Ann Wiklund.
I år kommer även Margareta Rang
och Bengt Jacobsson medverka.
Välkomna!

Temat ”SE PÅ”, kan ju läsas på
två sätt - att ”se på” på distans eller
”se på” med inlevelse, närhet och
vilja/öppenhet att bli påverkad.
Utställningen består av fotografier
av ”på-målade” människor.
EFS-kyrkan i Lidköping
Östergatan 20
531 32 Lidköping

18

24

LIDKÖPINGS KONSTFÖRENING
Kläddesign och foto
Sockerbruket våning 2

Olivia Segerqvist, lokal designer
från Kållandsö går på De la Gardiegymnasiets Estetiska program
med inriktning bild. Tolkar äldre
klädmodeller med nya tyger och
mönster.
Nora Eriksson, fotograf från Väla,
går Estet-Media på De la Gardiegymnasiet. Nora har fastnat för
fotografering av människor
20
och vill ha en känsla i fotot.

CAMILLA PYK
måleri
26 oktober - 17 november

25

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
Stenportsgatan 11, T. 0510-77 00 10
www.lidkopingskonstforening.se

26

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

RÖRSTRAND CENTER

SHOP & STUDIO
”Det var en
gång...”

En sagolik utställning med lokala
keramiker på Rörstand Center.

21

shoposhowroom.indd 1

galleri LIDAN
Esplanadteatern
Liveinstallationer under kvällen.
Poesiläsning på Sockertoppen.
Lidköpingsbyggdens folkdansgille
kl. 13 och 16

22

EVA ULLBERG GLASSTUDIO
Arbetar i egen hytta sedan 1976.
Den varma glasmassan är utgångspunkten i det mesta hon gör men
i perioder arbetar hon också med
grafik.

23

2011-10-20 08.34

27

Börje Eriksson visar rakubrända kärilar
i keramik. Jag gillar att överraskas av
ytans slumpmässiga färgförändringar.
I reduktionen efter en bränning har det
skapats ett unikt och personligt uttryck.
Galleriet ligger nära Nya stadens torg,
på Vinbergsgatan 2.

Omkull
Konst och Konsthantverksföreningen
Omkull finns på Limtorget 13.
Försäljning och utställning av textil,
keramik, silversmide och målningar
på temat ”Under ytan”

28
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KONSTAFT G S U T S TÄ L L N I N

SAMLIN

PÅ

KONSTAFTON

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

29

Född i en kreativ miljö, där båda föräldrarna var välkända
politiskt engagerade konstnärer, började Joakim Stampe tidigt
med att måla och teckna.
Under dagen får ni möjlighet att uppleva hans konstskapande
på plats i Lidköping.
Kl. 15.00 gör han en vattenperformance på Stenportsgatan.
Kl. 19.00 en eldperformance på Rörstrand stora entré
Under dagen rör sig Joakim i staden och gör nerslag på olika
platser där ni ha möjlighet att se hans konst.

30

PreVieW
Under kvällen kommer vi att visa bilder från Lidköpings konstliv
från ateljéer, verkstäder, gallerier, konsthallar och biograf.

Utställning

“Det var
en gång...”
med lokala keramiker
på Rörstrand Center.

Elever
bränner
objekt i
Kinaugnen,
skolan har
öppet hus
& lotteri.

STRAND RYMD

jOakiM staMPe är idag en av de ledande performancekonstnärerna i Sverige. Sedan 2006 har han skapat mer än
100 performanceverk och är regelbundet inbjuden till festivaler
och evenemang världen över. Han har presenterat sina verk i
över femton länder i Europa, Asien, samt i Nord- och Sydamerika.

Nina Bergqvist´s keramiska
kollektion EXCENTRISK,
fri perfektionism
i Stålhanes
fotspår.

Utställning
med konstnären
& illustratören
Maria Lund.

KONSTMENY
två-rätters middag & vernissage
LÖRDAG 18.00-22.00
För bokning: 0510-225 00

245:-

Soppbuffé
med hembakat bröd, tillbehör
& vernissage

LÖRDAG 12.00-24.00

95:-

Filmer och fotografier och konst kommer att rulla under hela
kvällen i storformat på Sockerbrukets fasad.

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

14|
Vigrum KonstForm
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Petra Kjellner
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HUMAN NATURE - Fotokonst

May Britt Östman- Ljung
är gästutställare och arbetar med
tryckstockar i trä och linoleum,
tryck för hand på sega, handgjorda japanska papper. Många
övertryck, ibland ett 100-tal, så att
bilderna närmar sig måleriet, men
med den enklare, stramare form som trycket ger. Alla bilder
är unika men vissa favoritstockar kan återkomma. Inslag av
23 karats bladguld eller slagaluminium finns med i de flesta
av mina bilder. Därför förändras de med dagern i rummet.
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 kommer att ha öppet alla helger från Allhelgonaafton
till och med tredje advent.

Grevegarden
- galleri och växthus

34

Östra Hamngatan 5
(Gamla Götes)
Utställningen pågår
19 okt – 3 nov
Lör-Sön 12-17
Vardagar 13-18
Konstafton 12-24

Lidköpingsbygdens
Folkdansgille
Igår, idag & i morgon

Föreningen startade som ett traditionellt folkdanslag, men genom att
även dansa historiska danser har
repertoaren breddats.
Vi fortsätter att utvecklas genom
att blanda traditionell och modern folkmusik och dans. Under
konstaftonen kommer vi att bjuda på traditionell dans till nyskapad fackeldans.
11.30
13.00
16.00
21.00

Invigning, Sockerbruket
Esplanadteatern, Sockerbruket
Esplanadteatern, Sockerbruket
Fackeldans, Rörstrands innergård

35
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Karin Gustavsson och Tommy Westberg visar måleri, grafik,
objekt och papperslyktor efter japansk förebild.

lidköpings stadsbibliotek

36

”Konst & Musik på Fik” har visat sig vara ett vinnande koncept
och fyller med anledning av Konstafton 2 år. Det finns i stort
sett minst tre huvudskäl för de flesta att komma hit, Konst, musik,
eller varför inte, en kopp kaffe! Studiefrämjandet flyttar idag
in arrangemanget i Biblioteket, vilka samtidigt är en ny och
välkommen samarbetspartner!
Konst: Diana Johansson

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

33

Här kan du äta och fika:
Strand Restaurang - Rörstrand
Kafé på Sockertoppen – Sockerbruket
Vigrum Kafé & mat - Hovby

Har målat sedan 2011, i akryl och
akvarell. Hon är särskilt förtjust i
naturen, om än motiven växlar, och
tycker det är spännande att försöka
fånga ljuset i bilderna.
Diana tycker om att utforska olika
tekniker vilket även resulterar i en
del abstrakta motiv. Måleriet är en
hobby som växer, annars jobbar
Diana som textillärare.
Musik: Matilda Lifvergren
Sjunger och spelar gitarr, 18-årig
Lidköpingstjej med en gudabenådad
röst. Hon säger själv att hon började
sjunga innan hon kunde prata.
Matilda har tidigare varit med i Läcköoperan vid två tillfällen,
senast i somras då hon agerade älva i uppsättningen
”En midsommarnattsdröm”.
Hon har också uppträtt som solist på bland annat Vara Konserthus scen men det senaste framträdandet var i Italien på ett
bröllop då hon sjöng under vigselakten i en stor katedral. För
övrigt så är Matilda, Dianas Johanssons självklara val av artist,
då det blev klart med att hon fick äran att ställa ut sin konst.

16|
Galleri Porten

www.konstafton.se
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GÖRAN PERSSON, Grafiker
Göran har sin ateljé i Karlskoga.
Han har utbildat sig på konstskolor
i Barcelona, Stockholm och Göteborg. Inriktningen har varit grafik
och skulptur.
Som grafiker arbetar han med
både torrnålsgravyrer, etsningar
och färgträsnitt. Ibland blir det
grafiska tryck även på glas.
Göran är medlem i den svenska
sektionen av Xylon som är en organisation för konstnärer som arbetar
med träsnitt.
De senaste åren har Göran även
arbetat med skulpturer för offentlig miljö såsom trafikrondell,
fotbollsarena, sjukhem och turistnäringen. Skulpturerna görs
ofta i massiv rostfri plåt med hjälp av vattenskärning eller
laser. Se mer på: www.artgoranperssson.se

Hantverksgården Limtorget
Minnesutställning för Gösta Millberg.
Mararetha Fridén visar grafik och måleri.

Ulricas krukmakeri 39
Välkommen till mitt lilla gårdskrukmakeri! Jag har egen tillverkning
av historiskt, medeltidsinspirerat
bruksgods, som kannor, dryckesbägare och ölkrus mm. Jag
ställer även ut mina oljemålningar.
Under kvällen kommer vi också att
bränna glasyrbränning i ugnen.

Ulla Holmstrand

40

Visar sin konst på Kvartersgården
på Annagatan, Margretelund.

Marianne Björn

41

Målargatan 6 i Lidköping!
Målar akrylmålningar i olika motiv.

38
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UPPLEV NBV
Vill du lära dig någonting nytt, utveckla dina intressen
eller vara med om en kulturupplevelse? Då ska du delta i någon av våra studiecirklar, kulturarrangemang
eller andra aktiviteter.
Ring oss: 0512-337 77
Vi ger kunskap och information
om alkoholfria drycker.
0733-83 83 62 www.fruktdrycker.se
Projektet stöds av:

Konstnärsföreningen LIDAN
tackar alla som har varit med och stöttat
projektet och gjort det möjligt att genomföra konstafton för femte gången.
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www.konstafton.se

