
Årsmötet
Tiden går fort och snart är det dags för årsmöte 
igen! Det blir ett intressant möte. Förutom att få en 
trevlig middag kommer vi att få ny ordförande, ny 
kassör och två nya suppleanter. Så boka redan nu 
den 7 november klockan18 på Stocksunds Scout‐
stuga, Stockbyvägen 12, Stocksund och maila till 
info@danderydskonsthall.se under ämnet 
”Årsmötet” med besked att du kommer samt om 
du har speciella kostbehov (vegetarian, laktosfri, 
vegan, allergier, m.m.). Välkomna!

Ljus i Mörkret
Eventet äger rum 6 oktober kl. 19-22 vid Ösbysjön.
Temat för eventet är ”Ösbysjön” och vi kommer att 
koncentrera våra installationer på tre olika områden 
runt sjön där konstverken kommer att handla om 
vatten-, jord- och luftlivet runt sjön. 

Danderyds kommun anordnar ett eget kulturevent i 
slutet av oktober med ”film” som tema. De som vill 
delta med ljusinstallationer under dessa dagar är hjärt‐
ligt välkomna, men då får man komma överens direkt 
med kommunen om var era installationer kan vara.

I år är det sista året som Ana Gaines projektleder 
eventet och föreningen letar nu efter någon som kan 
och vill driva det vidare. Om du är intresserad maila 
info@danderydskonsthall.se under ämnet ”Projekt-
ledare för Ljus i Mörkret”.

Danderyds kommuns Heders-
plakett för kulturgärning 2018
Vi är stolta och glada att vår ordförande Ana Gaines 
tilldelades Danderyds Kommuns Hedersplakett för 
kulturell gärning 2018.

Här är kommunens motivering:
”Ana Gaines har under många år med stort engagemang 
arbetat aktivt för konst och kultur i Danderyds kommun 
genom bl a Föreningen Danderyds Konsthall. Hon an‐
svarar sedan 3 år för ”Ljus i Mörkret”. Med kunskap, 
engagemang och sitt positiva förhållningssätt skapar Ana 
Gaines en kreativ utveckling av kulturen i Danderyd”

Sommarfest
Torsdagen 14 juni samlades 14 medlemmar för att fira 
sommaren tillsammans. Vi hade en mycket trevlig 
middag med glada samtal och inspirerande samvaro.
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Poesi på Bryggan
Den 23 maj kallade poesigruppen medlemmar och 
allmänhet till Poesi på Bryggan. Vi blev ett tiotal poesi‐
sugna som satt och läste och diskuterade poesi. Trevligt, 
innerligt och många gånger överraskande. 

Stenen
Jag närmar mig varsamt
och vill bara låna dig en stund
för att höja min blick över horisonten.

M-L Zeisig, 
ur Guldet gömt i berget är ändå guld

Programgruppen består nu av 
följande representanter:
Skulptur – Nelly Strömberg, nellyciresia@gmail.com, 
070-182 1221

Litteratur och Poesi – Marie-Louise Zeisig, 
mlz@framtona.se, 070-799 8892

Akvarell – Elisabeth Setterberg, 
elisabeth.setterberg@gmail.com, 070-303 1318

Ljud och art performance – Kåge Klang, 
kage@klang.se, 070-253 3602

Foto och keramik – Tina Frid, 
christina.frid@gmail.com, 070-766 3623

Måleri – Georg Trolin, georg.trolin@telia.com, 
070-383 3545

Om du är konstutövare inom något av ovanstående 
områden, kontakta din representant!

Följande konstarter saknar representant:
Textil, event (exempelvis, Ljus i mörkret, Jul i mörkret, 
Valborgmässafton, och så vidare), dans, glaskonst, 
återbruk, film, silversmide, musik och teater.

Vill du representera något/några av ovanstående 
konstarter (eller andra konstarter), kontakta Ebba 
Dieden, ebbacdieden@hotmail.com, 070-990 5962.

Onsdagskafé
Det var väldigt trevligt att hålla i onsdagskafé. Folk 
visade stor uppskattning och vill gärna att vi ordnar 
kafé regelbundet. Onsdagskaféet hade öppet under 4 
onsdagar mellan klockan 13 och 17 och fick samman‐
lagt cirka 80 besökare. Det serverades bland annat 
kaffe, kanelbullar, kladdkaka och glass.

Varje onsdag visade vi en ny utställning med nytt tema. 
Första onsdagen sammanföll med Elisabeth Setterbergs 
separatutställning, andra onsdagen visades akvarell, 
tredje onsdag fotografi och sista onsdagen keramik. Vi 
sålde konstverk i samtliga utställningar.

Tina Frid skötte kaféverksamheten ensam och vi 
efterlyser nu medlemmar eller icke medlemmar som 
vill driva verksamheten på permanent basis.

Kvalitetsgruppen 
Kvalitetsgruppen har kommit till för att avlasta styrel‐
sen. 

Vi är superglada över alla och allas initiativ till olika 
aktiviteter i Danderyds Konsthalls regi. Föreningen ska 
vara en levande och kreativ plattform där alla medlem‐
mar ska känna sig delaktiga. Danderyds Konsthall är 
relativt ny som förening och vi försöker hitta former 
och förutsättningar för att uppnå de målsättningar som 
vi gemensamt sätter upp på Årsmötet. Vi har också ett 
mycket gott samarbete med kommunen och det vill vi 
behålla. Där gör styrelsen med Ana Gaines i spetsen ett 
fantastiskt gott arbete. 

Men styrelsen kan inte göra allt – förstås. För att inte 
styrelsen ska gå på knäna så fungerar kvalitetsgruppen 
som en länk mellan medlemmarna och styrelsen. 

Kvalitetsgruppen välkomnar alla möjliga (och omöj‐
liga) förslag på aktiviteter och utställningar. Vi vill se till 
att förslagen är genomtänkta och möjliga att genomföra 
i Danderyds Konsthalls namn innan de presenteras för 
styrelsen. Ska kommunen vara inblandad, till exempel 
med ekonomiska bidrag, är det styrelsen som är 
kontaktperson gentemot kommunen eftersom viss 
formalia är nödvändig. 
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När det gäller utställningar och aktiviteter i Ösbystugan 
(och där vill vi ha många aktiviteter!) vill vi se till att 
det handlar och konst i olika former. Vi lägger oss inte i 
utformning och teknik eller gör några andra bedöm‐
ningar. Vi är ingen jury! Men vi måste självklart ha vissa 
regler för hur och till vad lokalen används. 

Har ni frågor eller mer eller mindre kreativa/seriösa/
galna konst-idéer så tveka inte att höra av er! Vi formar 
föreningen tillsammans. Reclaim Danderyd åt Konst-
närerna!

Kvalitetsgruppen består av undertecknad, George 
Trolin och Kåge Klang.

Kvalitetsgruppen gm
Marie-Louise Zeisig
mlz@framtona.se

Lokalen – Ösby
Nu är den invändiga renoveringen färdig och lokalen 
har redan använts till följande aktiviteter:

• Samlingsutställning ”The Rite of Spring” med Bob 
Dolman, Ana Gaines och Arantxa Hurtado. Under 
utställningen såldes 6 verk.

• Utställning ”Vårvind” av Elisabeth Setterberg. Under 
utställningen sålde Elisabeth 8 verk.

• Onsdagskafé med utställning. Under maj månad, 4 
onsdagar mellan klockan 13 och 17. Konstverk såldes i 
samtliga utställningar.

• Poesi på bryggan. 

• Sommarfest där 14 medlemmar samlades och firade 
den kommande sommaren. 

Så, som ni ser… lokalen är eftertraktad, verk säljs och 
invånarna uppskattar oss!

Nästkommande utställningar är:

• Utställning ”Livet på jorden” 19-24 oktober av Ma‐
rilyn Oyarzún Yarza

• Fotografiutställning 16-21 november organiseras av 
Tina Frid (anmäl dig gärna till 
christina.frid@gmail.com om du vill delta)

Passa på! Vi välkomnar medlemmar att följande 
perioder och utan kostnad ställa ut sina verk:

14-19 sep, 21-26 sep, 12-17 okt, 9-14 nov, 30 nov-5 dec, 
7-12 dec, 14-19 dec.

För bokning och information om lokalen kontakta

christina.frid@gmail.com eller ana@gaines.se.

Först till kvarn gäller! 

Det kommer hela tiden folk förbi Ösbystugan på väg 
runt sjön så passa på att visa upp det ni skapar. Sponta‐
na och trevliga möten utlovas! 

Presentation om våra nya 
medlemmar i styrelsen

Georg Trolin
Vem är du?
Jag har nu lämnat en lång viktig 
och meningsfull period som lära‐
re och rektor i grundskolan och 

gymnasiet. Med lång konstnärlig utbildning från bl.a. 
Konstfackskolan har jag arbetat som bild- och konstlärare 
i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har också utbildning 
och lång erfarenhet som skolledare/rektor och har drivit 
många intressanta konstnärliga och internationella pro‐
jekt. Sedan slutet av 60-talet är jag professionell rock- och 
bluessångare. Jag sjunger och spelar munspel i ett band 
som bär namnet Panta Rei 2.0 efter det legendariska 
bandet Panta Rei som jag var med och startade på 60-
talet. 

Vad gör du?
Vid sidan av musiken har jag nu äntligen jag fått tid att 
ägna mig åt mitt egna konstnärskap. Jag är nu också 
egen företagare och hoppas kunna kombinera mitt eget 
skapande med kurser för både nybörjare och de som 
kommit långt i sitt skapande.  Jag brinner för att se 
människor lära sig skissa, teckna och måla med just sitt 
personliga uttryck.  

Vad har du på gång?
Efter en tids avbrott pga. sjukdom håller jag på och 
avslutar en serie experimentmålningar i 15 nyanser i 
svart. Förhoppningsvis är de klara för utställning inom 
kort. Kanske på Öland där jag och min fru Birgitta har 
vår andra bostad. Musiken tar stor plats och efter den 
senaste CD-skivan som kom ut 2016 kommer till 
hösten en CD-skiva med musik som skrevs under 80-
talet.

Vad förväntar du dig av föreningen?
Jag hoppas kunna bidra till att Danderyds Konsthall 
blir en prestigelös mötesplats för kreativitet och konst‐
närligt skapande – en plattform för att ta tillvara mång‐
falden av den konstnärliga kompetens som finns i Dan‐
deryd och därmed sätta Danderyd på den konstnärliga 
kartan. Jag har därför även uttryckt intresse att få med‐
verka i föreningens målargrupp med inspirerande mö‐
ten och samtal kring egna och 
andras bilder.

Birgitta Trolin
Vem är du?
Jag är legitimerad språklärare, 
har arbetat som lärare i engelska 
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och franska i både kommunal och friskola under 
många år och har dessförinnan och parallellt lång er‐
farenhet inom turistnäringen - som chefssekreterare, 
reseledare och platschef och Stockholmsguide. Jag har 
liksom Georg utbildning och många års erfarenhet som 
skolledare och rektor. I flera år deltog jag i ett projekt i 
Egypten, där vi startade och utvecklade ett utvecklings‐
centrum och en skola för barn med särskilda behov. Jag 
är inte konstnär men har stort intresse för både konst 
och musik. I gymnasiet gick jag estetisk linje med 
drama som huvudämne och deltog i de flesta teaterupp‐
sättningar och revyer som sattes upp på Kalmarscenen. 
Som dramalärare har jag producerat och regisserat ett 
flertal musikaler med elever som aktörer. 

Vad gör du?
Just nu arbetar jag som konsult i eget företag med ledar- 
och teamutveckling och som interrimsrektor. Mellan 

uppdragen njuter jag av att spela golf på vårt älskade 
Öland och att hälsa på barn och barnbarn i München.

Vad har du på gång?
Med uppdrag både i Danderyds Konsthall och i vår 
bostadsrättförening ägnar jag mig bl.a. just nu åt att 
sätta mig in i och lära mig föreningarnas administration 
och arbetsuppgifter. Efter sommarsemestern hoppas jag 
på nya konsultuppdrag, vilket kräver en del marknads‐
föring.

Vad förväntar du dig av föreningen?
Det ska bli spännande att få ta del av alla kreativa verk‐
samheter som finns inom föreningen. Jag hoppas att 
mina erfarenheter kan bidra till att Danderyds 
Konsthall blir en uppmärksammad generös och öppen 
mötesplats och skådeplats för alla konstintresserade och 
konstutövare i Danderyds kommun.  

Aktuellt
5-12 september Workshops för barn i Ösby. Barn från 
olika skolor deltar i workshops för Ljus i Mörkret.

11 september Invigning av galleri "Liv och Lust" med 
utställningen "Guld" med tavlor av Nelly Strömberg. 
Vernissage 11 sept. kl 13-20, Niflungav. 7, Djursholm

12 september Fotografigruppen har möte i Ösby kl 19

15 september Deltagarna i Ljus i Mörkret har möte i 
Ösby kl 10

18 september Akvarellgruppen har möte i Ösby kl 10

4-28 oktober Höstsalong Edsvik Konsthall, där fler av 
våra medlemmar kommer att medverka.

6 oktober Ljus i Mörkret vid Ösbysjön kl 19-22

19-31 oktober Utställning  "Livet på jorden" med 
tavlor av Marilyn Oyarzún Yarza. 
Vernissage 19 okt. kl 18, Danderyds Konsthall -Ösby, 
Fafnervägen 0 (mittemot nr. 1), Djursholm

7 november Årsmöte kl 18 i Stocksunds Scoutstu‐
gan, Stockbyvägen 12, Stocksund. Anmäl dig redan 
nu på info@danderydskonsthall.se med ämnet 
"årsmötet" skriv om du har speciella behov (laktosfri, 
veganskmat, etc).

16-21 november Fotografigruppen har utställning på 
Danderyds Konsthall - Ösby, mer information kommer 
vid nästa nyhetsbrev.

22-25 november "Jul i Mörkret" på Danderyds 
Konsthall - Ösby. Börja att anmäla dig redan nu till 
info@danderydskonsthall.se med ämnet "Jul i Mörkret".

Medlemsinfo
Vi ökar i antal medlemmar, nu är vi 99 st. Kontrollera genast att du har betalat 
årsavgiften. Det är några som inte har gjort det ännu  :(

Den nya styrelsen har beslutat att inte använda medlemskort. För att ta del av 
medlemsrabatter: hänvisa till ditt namn på hemsidan under fliken medlemmar.

Vi har tre medlemskategorier
• Fullt medlemskap. Här får man information och inbjudningar att medverka 
vid föreningens olika aktiviteter, erbjudanden till rabatterade kurser, event, 
konstnärligt material, m.m.
Medlemsavgiften är 350 kr/år

• Stödmedlem. För medlemmar som stödjer föreningen. Dessa medlemmar får 
information och inbjudningar till föreningens olika aktiviteter.
Medlemsavgiften är 100 kr/år

• Ungdomsmedlem. Riktad till ungdomar under 25 år. Vi vill gärna att ungdo‐
mar blir intresserade av konst i alla former. De får samma förmåner som ett Fullt 
medlemskap med information och inbjudningar att medverka vid föreningens 
olika aktiviteter, erbjudanden till rabatterade kurser, event, konstnärligt mate‐
rial, m.m.
Medlemsavgiften är 50 kr/år

Alla medlemskap betalas i januari. Bankgiro 544-6190.
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