
Hemsida
På vår hemsida kan du läsa om JLK och hålla dig uppdaterad om våra 
aktiviteter. www.jlk-konstforeningen.se

VIKTIGT
Kom ihåg att betala Jämten senast 17 november (beställningsavi medföljer 
detta utskick). 
Om du glömt betala medlemsavgiften för 2013 (150:-) skynda dej att  
göra det så att du kan delta i medlemslotteriet i november. Betala senast  
11 november på pg 97050-9, märk talongen med namn och ”årsavgift”.

Är du nyfiken på Jämten 2014?
Som vanligt kommer den ut lagom till jul och är späckad med intresse-
väckande artiklar om länets äldre och nutida historia. Årets utgåva varvar 
dagsaktuella ämnen och spännande ny forskning med artiklar som särskilt 
fokuserar på vårt mer ”osynliga” kulturarv.  

För den konstintresserade finns en rad konstpresentationer och en 
artikel om Rosa Taikon och hennes silversmide. Konstkrönikan blir extra 
spännande genom den nationella debatt som under året brakade lös om 
Vilks och den konstnärliga friheten…

PROGRAM
HÖST 2013
JÄMTLANDS LÄNS KONSTFÖRENING

Välkommen som resursperson
Styrelsen är indelad i arbetsgrupper som arbetar självständigt. Om du är 
intresserad av att arbeta i föreningen är du välkommen att höra av dig till 
JLKs kansli. 

Medlemsförmåner
I medlemskapet ingår aktiviteter som utställningar, föreläsningar,  
medlemslotteri och konstsupé. 

Andra förmåner är:
• Specialpris på Jämten (avi medföljer detta utskick, en bok per medlem)
• Rabatt på Jamtlis årskort
• 10 % på Jamtli Förlags böcker
• 20 % på särtryck och konstkataloger, på föreningens kansli
•  10 % på inramningar på Svenssons Ramaffär och Galleri Eken i  

Östersund samt på Svedje Ramverkstad i Oviken
• 10 % på ordinarie sortiment hos Storsjöhyttan i Östersund.  
•  Konstboken 100-år och hundra konstnärer kan köpas för 250 kronor  

via kansliet.

Glöm ej att ta med ditt medlemskort (finns på inbetalningskortet  
för medlemsavgiften 2013)
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JLK har avtal med BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, för återgivning av bilder 2013

Kansli
JLKs kansli finns på Jamtli. Välkommen 
att kontakta oss via brev, e-post eller 
per telefon. Våra adressuppgifter är:

Jämtlands läns konstförening 
Box 709 
831 28  ÖSTERSUND 
telefon: 063 – 15 01 78 
e-post: konstforeningen@jamtli.com

www.jlk-konstforeningen.se

JLKs styrelse
Ordinarie ledamöter
Tore Brännlund, ordförande
Eva Herdin, vice ordförande
Dag Hartman, sekreterare
Eva Staffansson, kassör
Agneta Anderzon
Görel Stephansson
Helle Heide-Jörgensen
Manne Mosten
Margareta Stålhandske

Supleanter
Jimmy Dahlberg
Pelle Rumert
Gun Lindström–Arver
Annica Nordin
Gunnel Bjerner

Anders Sunna. Greetings from Sápmi.



Konstens Vecka: Klippkort på konst?
Nyhet! Konst-klippkortet 29 sept–6 okt. En variant på konstrunda.  Passa 
på att besöka gallerierna i Östersund/Frösön och få ditt konstklippkort 
signerat. Söndag 6:e okt på Jamtli dras tre vinnare bland dem som har 
flest stämplar. Priset är presentkort på valfritt galleri på 1.000 kronor. 
Pågående utställningar och öppettider annonseras via JLK hemsida och 
facebook.

Greetings from Sápmi
Söndag 29 september kl 13.00, Konsthyllan Jamtli
Invigning av utställningen ”Greetings from Sápmi – samtidskonst 
& historia”. Samtidskonst och historia kan berika varandra. Detta 
tar Jämtlands läns konstförening fasta på i en utställning under 
hösten och vintern 2013. Med utgångspunkt i frågor om identitet 
och skapandet av skillnader kombineras samisk samtidskonst, 
museihistoria och arkeologi i en spännande utställning.  På konst-
våningen visar några samiska samtidskonstnärer verk som belyser 
samisk problematik. Olika material som glas, broderi, textil, olja 
och akryl har använts.

Landshövding Britt Bohlin inviger utställningen. Jojk med Jon 
Henrik Fjällgren. Utställningen pågår till 19 januari.

Konstpub
Torsdag 3 oktober kl 19.00, Clarion Hotel Grand
Konstmeny och konstupplevelse på Clarion Hotel Grand.

Thomas Henriksson
Fredag 4 oktober kl 18.00, Lars Bolin Gallery
JLKs medlemmar bjuds på en exklusiv rundvandring i galleriet. 
Den sedan tretton år tillbaka Berlin-baserade och uppmärksam-
made - såväl nationellt som internationellt - konstnären Thomas 
Henriksson berättar då om sin utställning som har vernissage 
följande dag.

JÄMTLANDS LÄNS KONSTFÖRENING

13.30 URB´N ARTS. Henrik Ljusberg, ägare till Galleri Urb´n Arts, 
presenterar sin bok Fagert är Landet.

14.00 Vi bjuder på kaffe

14.30 Medlemslotteri
Eftermiddagen avslutas med dragning i föreningens stora medlemslot-
teri. Vi lottar ut cirka 30 konstverk samt konstböcker. Är du på plats har 
du chans att vinna i närvarolotteriet. Konstverken visas i entréhallen på 
Jamtli ett par veckor innan dragning. Du kan också se dem på hemsidan.

Julkortstävling - prisutdelning.
Lördag 30 november kl 12.00, Jamtli 
JLK arrangerar tillsammans med LT och Jamtli en julkortstävling för barn 
och ungdom. Information om tävlingen annonseras av LT. 
Vinnande bidrag och så många som möjligt av övriga bidrag visas på 
Jamtli Kafé tiden 26 nov – 6 jan 2014.
Arrangemang tillsammans med LT och Jamtli 

Salong Flyttkartong
Fredag 4 oktober, kl 19.00, Regionalt Designcentrum
Tatueringsperformance med installation, projektion och ljud.
Linnéa Sjöberg plus ”sidekicken” Christopher Insulander.  
Samling utanför Designcentrum, Prästgatan 9.
OBS! Entré genom trappuppgång till källarplanet.

Linnéa Sjöbergs konstnärskap
Lördag 5 oktober kl 14.00, Rentzhogsalen, Jamtli
Linnéa Sjöbergs konstnärskap kan beskrivas som ett performativt
undersökande där hon själv utsätter sig för handlingar och skapar
erfarenheter kring identitetsskapande.
Entré 40 kr för JLK-medlemmar, samt studenter. Ord. pris 60 kr. 
www.linneasjoberg.com

Vi och Dom
Söndag 6 oktober, kl 15.00, Rentzhogsalen, Jamtli 
En föreläsning om gränser förr och nu med Catarina Lundström. 
Därefter utlottning i klippkortstävlingen.

De fyra årstiderna. Specialvisning
Lördag-söndag 9-10 november, Jamtli
Sista dagarna för utställningen De fyra årstiderna. Carl Johan Olsson 
och Mikael Ahlund, intendenter vid Nationalmuseum, kommer till Jamtli 
och håller föredrag och specialvisar utställningen.

Höstmöte
Söndag 24 november kl 13.00–16.00, Rentzhogsalen, Jamtli

13.00 Herbert och Ellen Carlssons konstfond. Vi delar ut 
årets stipendium ur konstfonden. Stipendiet riktar sig till ungdom under 
25 år som arbetar med föreställande konst och är födda eller bosatta i 
länet. Stipendiesumman uppgår till 8.000 kronor. 

R
ol

f 
K

ar
b

el
iu

s.
 D

et
 m

ys
ti

sk
a 

hu
se

t.
 A

kr
yl

. V
in

st
 i 

m
ed

le
m

sl
ot

te
ri

et
 2

01
3.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.


