KONSTVANDRINGEN
SÖDRA BOHUSLÄN 2020
10 april–13 april 2020, fre 11–18, lör 11–15, sön 11–18, mån 11–15*

KONSTVANDRING I BOHUSLÄN 2020
Ett samarbete mellan Södra Bohusläns Turism, Konstvandringen Södra Bohuslän och Kvirr

konstvandringen.se

vastsverige.com/sodrabohuslan

kvirr.se

Välkommen
till konstvandring
hemma hos konsten
i södra Bohuslän

H

ej igen och känn er hjärtligt välkomna till ett av
södra Bohusläns mest uppskattade evenemang;
Konstvandringen i södra Bohuslän.
I år är vi 39 konstnärer från Uddevalla, Orust,
Tjörn, Stenungsund och Kungälv som öppnar
våra ateljéer under påskhelgen och bjuder er
välkomna in.
För tredje året samkör vi arrangemanget med Kvirr, vår
föreningsmotsvarighet, i norra Bohuslän som den här
påsken har 41 utställande konstnärer.
Därmed har vi alltså påskutställningar hemma
hos drygt 80 konstnärer från Kungälv i söder
till Strömstad i norr. Med konstuttryck och
tekniker som spänner över hela det konstnärliga fältet. I programmet du just nu
håller i handen presenteras alla konstnärerna
i nummerordning på egna sidor som du kan
ladda ned från vår hemsida.
Årets konstvandring börjar redan 4 april
med en, jag vågar kalla den traditionell,
samlingsutställning i Kulturhuset Fregatten i
Stenungsund som döpt om sin utställningslokal till
Stenungsunds konsthall. Samlingsutställningen i konsthallen innehåller ett verk av varje konstnär. På sidan
44 presenteras alla aktiviteter i kulturhuset Fregatten
under vernissagedagen och informeras också om övriga
samlingsutställningar i samband med påskens konstvandring.
Konstnärerna öppnar sina ateljéer på långfredagen 10
april klockan 11. Alla har öppet de tre första påskdagarna,
flera har det också på annandagen.
Nu kör vi, är en populär uppmaning.
Därför gör vi det!
Hjärtinnerligen välkomna, önskar

Lars Sestervik
ordförande i Konstvandringen Södra Bohuslän.

Besök oss gärna på: www.konstvandringen.se
*Konstnären har öppet även på annandagen.
Ring gärna för ett besök övriga tider.
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Samlingsutställning på
Stenungsunds Konsthall
i Stenungsund 13–22 april

Vernissage den 4 april kl 11–15
Musik från 10.30 och bandet till utställningen klipps kl 11

Ta chansen att njuta
av en riktig fest
i färger och former

K

onstvandringen i södra Bohuslän. För mig låter det som ljuv
musik. Efter tio år som redaktör för ST-tidningen, numera
nyligen pensionerad, har jag lärt mig att gilla påsken just av
den anledningen. Att konstvandringen arrangeras då och att
jag kunde åka runt mellan de öppna ateljéerna under minst en
av påskdagarna. Dels för att jobba och beskriva stämningen
och folkfesten i ord och bild för mina läsare i Stenungsund, på
Orust och Tjörn. Men också för att åka runt ytterligare en
dag i Bohuslän för att kunna njuta av att se på konsten,
snacka med konstnärer och besökare. Ta en fika och
hänföras av att så många människor alltid kommer till
det här arrangemanget.
Jag tycker att det är njutningsfullt att den sanningen
alltid stått sig. Den att folk gärna kommer i stora
skaror för att ta chansen att se vad som gömmer sig
i ateljéerna hos de konstnärer som är med i Kungälv,
Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.
De flesta har, som jag själv, varit här förut. De vet
ungefär vad de har att vänta. Folkfesten är dragplåster nog.
Likt påskharen och de färgade äggen är konstvandringen en
nödvändighet vid den här högtiden.
Oavsett väder, som verkligen kan växla just nu, står sig konstvandringen
stark som publikmagnet.
Det är nödvändigt att titta på lokal konst under påsken. Det är många fler
än jag som har den uppfattningen. Vi ses i någon av de öppna ateljéerna!
Ja, gärna i flera stycken på olika håll.
Ingemar Hammarström
Oberoende skribent

SPONSORER
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SOFIA BERGMAN*

Teknik: Måleri och glas.

M

åleriet: Jag bär in kvistar och blommor och fyller mina
vaser som står på de färgfläckiga borden. Eller så låter
jag min blick vila mot horisontlinjen på Restenäsön, ut
över ett krusigt hav, en strandäng. Jag tar med mig bilderna
och färgerna i minnet och sprider ut dem på mitt arbetsbord i
ateljén, på paletten och i oljefärgsblandningarna.
Glaset: Vid sidan om måleriet arbetar jag som formgivare
i Glasriket. Jag samarbetar i huvudsak med Micke Johansson
i Örsjö. Jag älskar bruksglaset och vill kunna använda det jag
gör. Stora generösa vaser, vinglas, eller varför inte karamell
skålar.
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Vägbeskrivning och kontakt:
Från E6:an i Ljungskile svänger du
av mot Ulvesund och följer vägen
ca 2 km. Växthuset, caféet och
Galleri Ulvesund ligger på vänster
sida vid avtagsvägen mot Ulvön.
Ateljé: Växthuset Ulvesund
0706-71 67 16
www.sofiabergman.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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GÖRAN DALGREN*

B

or och är verksam på Bokenäset i Bohuslän. Jag
har västkustens spännande miljöer runt knutarna
med dess kust, berg, dalgångar och ett hav där
blicken kan nå ända ut till synranden. Målar i akvarell och olja. Mitt måleri vill jag skall vara fritt och
obundet till motivet. Strävar efter förenkling och
reducering av motivet. Mina bilder balanserar ofta
mellan det föreställande och abstrakta.

Teknik: Måleri, akvarell, olja.
Vägbeskrivning och kontakt:
Väg 161 mot Bokenäs skola.
Sväng av mot Eriksberg. Efter
200m visar uppsatta skyltar.
Bön 255 Bokenäs,
451 96 Uddevalla.
0730-56 87 50
goran.h.dalgren@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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LARS RYLANDER*

J

ag tittar ut över havet utanför ateljén. Nålar upp
målarduken på väggen. Med långa penslar börjar
jag att måla svarta och vita spår. Jag låter mina
intentioner och slumpmässigheten tillsammans bilda
underlaget till bilden, som växer fram med större
och större noggrannhet.
Min inspiration kommer från strandpromenader,
musik, möten, svärtan, ljuset och allt annat som är
livet.

Teknik: Måleri och monotypi.
Vägbeskrivning och kontakt:
Vid Lyckorna golfklubb i Ljungs
kile. Kör uppför berget på
Hummervägen, tag andra avfarten
till höger. Ateljén ligger nedanför
det åttkantiga huset.
Krabbvägen 3
459 33 Ljungskile
0702-66 73 45
www.larsrylander.com
larsrylander17@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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LINDA MÖRNER FRÖJD

Teknik: Måleri, teckning,
objekt, collage.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Uddevalla mot Oslo.
Före Torprondellerna, sväng v.
mot Herrestads Kyrka. Sväng h.
mot Mosshed. Följ flaggor 3,2 km
till ett rött hus med vita knutar.
Herrestads Berg 220
451 94 Uddevalla
0762-75 67 98
linda@morner-frojd.se

I

ateljén arbetar jag med att försöka hitta djurens uttryck och
naturens lugn. Ytorna på temperamålningarna är genomarbetade och jag tar hellre bort former än lägger till, målar
lager på lager, skrapar och målar igen. Det är bland djuren och
i skogen jag trivs och finner inspiration och välbefinnande.
Välkommen till min ateljé!
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OLLE JOHANSSON*

I

mitt måleri och konstnärskap vill jag betona slumpen,
humorn, fantasin och poesin i färg och form. Mina bilder av
människor, djur, landskap och rörliga skulpturer är ofta lekfulla och personliga säger många. Jag vill experimentera fritt
och beröra åskådaren med mina egna uttryckssätt. Att ta del
av konstvandringen innebär trevliga möten och samtal. Ulrika
Risberg och jag ställer ut tillsammans ut våra konstverk. Vi
hälsar alla välkomna till vår ateljé och bostad där målningar
och skulpturer visas. Vi kommer även att delta på Galleri
Växthuset Ulvesund. Välkomna.

Teknik: Måleri och rörliga skulpturer.
Vägbeskrivning och kontakt:
Ateljén och bostaden ligger på
Trädgårdsgatan 8A i Uddevalla.
I Uddevalla svänger ni av vid
rondellen utanför Willys.
Åk Lagerbergsgatan upp och
sväng höger vid de gamla
trävillorna. https://goo.gl/maps/
GZND5fDZVBS2
0703-31 07 14
ollevalla@gmail.com
www.ollevalla.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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MAGNUS MOGENFELT*

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Parkera längs huvudgatan intill
torget. Tornhuset ser ni mellan
gula färghandelshuset, Café Flora
och Det lilla caféet i Ljungskile .
Vällebergsvägen 7
0705-39 98 22
magnusmogenfelt@hotmail.com
www.magnusmogenfelt.se
Ring gärna för besök övriga tider.

V

älkomna till Ateljé Tornhuskällaren och hemsidan som
uppdateras kontinuerligt.
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RORY BOTHA

J
Teknik: Måleri, grafik, skulptur,
glas.

ag är en sydafrikansk konstnär boende och
verksam i Bohuslän sedan flera år tillbaka. Mina
verk ställs ut överallt i Sverige och Skandinavien
men också mycket i mitt hemland Sydafrika. Mitt
bildspråk är lekfullt, färgstarkt och intensivt med
utsvävningar åt en mängd olika håll, både innehållsmässigt men också materialmässigt. Jag målar
och skulpterar i en rad olika material och älskar att
blanda ihop allting i en salig röra… allt är möjligt.
Kom gärna och titta på min mycket intressanta och
sprängfyllda ateljé i Uddevalla centrum!

Vägbeskrivning och kontakt:
Min ateljé ligger i Uddevalla
centrum på hörnet av Kilbäcksgatan och Östergatan mitt emot
tidningen Bohusläningen.
Ateljé: Östergatan 15, Uddevalla
0702-46 09 24
rory.botha@uddevalla.se
rorybotha.com
Facebooksidan Rory Botha Art.
Ring gärna för besök övriga tider.
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KALLE ANDERSSON*

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Torp väg 161 mot Lysekil.
Vid Bokenäs skola.
Sväng vänster mot Eriksberg 4 km.
Första huset i Eriksberg till höger.
Bjällansås 140, 451 96 Uddevalla
Från Lysekil: Finnsbo -Skårfärjan
väg 161.
0734-09 08 40, 0522-65 23 33
kallebild@live.se
www.kalleandersson.com
Ring gärna för besök övriga tider.

H

ämtar inspiration i naturen, landskapet och äldre måleri
till mina bilder, som oftast har en realistisk prägel. Måleriet ger mig livslust i glädje och sorg.
Det senaste året har jag jobbat mest med landskapsmåleri
i olja, men också med kvinnoporträtt och hämtat inspiration
från 1400-tals måleri där jag väver in landskap, livsträd, blommor
och kvinnor i symbios.
Experimenterar även med kubistiskt uppbyggda bilder föreställande byggnader, byar, fiskelägen i olika typer av landskap.
Älskar att uttrycka mig i färg vilket är ett signum i mitt måleri.
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ULRIKA RISBERG*

Teknik: Måleri.

I

mitt skapande undersöker jag relationer, de rum som
uppstår mellan människor och emotionerna som vi alla har
gemensamt. Jag inspireras, förutom av mellanmänskliga
möten, av konstens mångfald och olika uttryckssätt. Färgvalet är ofta intuitivt och kulörstarkt. Jag målar framförallt
med akrylfärg och älskar att göra stora bilder. Du hittar både
mig och Olle Johansson på samma adress och vi önskar alla
välkomna! Vi kommer även att delta på Galleri Växthuset
Ulvesund. Välkomna.

12
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Vägbeskrivning och kontakt:
Ateljén och bostaden ligger på
Trädgårdsgatan 8A i Uddevalla.
I Uddevalla svänger ni av vid
rondellen utanför Willys. Åk
Lagerbergsgatan upp och sväng
höger vid de gamla trävillorna.
https://goo.gl/maps/GZND5fDZVBS2
0760-06 26 30
ulrika.risberg6@gmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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CAROLIN POULOT*

Teknik: akvarell, teckning, måleri,
design.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från E6:an i Ljungskile svänger du
av mot Ulvesund och följer vägen
ca 5 km. Ateljen ligger på höger
sida, litet vitt hus invid vitt boningshus. Parkering sker vid Restenäs
Ö, gästparkering på vänster sida.
Ingen parkering vid huset.
Restenäs 503
459 93 Ljungskile
carolinpoulot@hotmail.com
0723-10 26 07
Ring gärna för besök övriga tider.

M

ålar naturens närvaro, dess hud. Ljusspel som leder
blicken över lena klipphällar, vilar i tidlösheten. Iakttar
och förundras över floran som rikligt blommar där den
får fäste. Lyssnar till trädens sång, markens melodi.
Naturen är en outsinlig inspirations- och kraftkälla som
skänker förtröstan att känna årstidernas växlingar i en evig
rörelse, formad av livet självt.
I Bohuslän är jag uppväxt och detta mitt landskap har
präglat mig. Att se hur ljuset lyfter fram de vackra skärgårdshusen som berättar sin historia om de människor som levt och
strävat där. Havet som tagit och gett liv. Snäckan i min hand,
musslan som skimrar i tången. Det stora i det lilla.
Livets resa, den inre och den yttre, är fantastisk.
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KRISTIAN TALVIK*

”

Som blågrå dyning bohusbergen rullar i ödslig majestät
mot havets rand…”
Men jag ser fler färger. När ljuset målar i landskapet finns
där varmt rosa, svart, violett och på sommaren en rik grönska.
Orusts omväxlande landskap erbjuder allt för en landskapsmålare och mötet mellan klipporna, ”Orusts hallar”, och havet
upphör aldrig att fascinera.
Också Härjedalens fjällvärld, där jag har en ateljé, och
minnen från resor i Indien har inspirerat till mina bilder.
Välkomna till Galleri Akvarell för att se dem!

Teknik: Måleri, i huvudsak
akvarell.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Färjevägen, skylt ”Galleri
Akvarell” visar in på Tornvägen.
Galleri Akvarell är öppet efter
överenskommelse året runt.
Tornvägen 6
472 31 Svanesund, Orust.
0706-45 33 42
kristian@kristiantalvik.se
www.kristiantalvik.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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LIZBET LAGERSTRÖM*

S

tenen
En sten på marken ska man inte förakta, den
har också en himmel – bara vi ger oss tid.
Bo Setterlind

Teknik: Collage.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Varekil kör mot Ellös.
Efter “Återvinningsstation” lång
nedförsbacke – sväng vänster mot
Hälleviksstrand. Efter 800 meter
#Ateljé Huseby”.2020
Ring gärna för besök övriga tider.
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LARS SESTERVIK*

M

åleri, skulptur, glas.
Jag skapar oftast inre bilder, för att sedan hitta sätt att
göra det verkligt.
Rörelser, linjer, nyanser och dynamik är min värld.
Mina verk skall alltid leva länge och ständigt berätta något nytt.
I glas jobbar jag i många steg allt ifrån skulpturer i trä,
infärgade sandformar, formning tillsammans med skickliga
hantverkare på glasbruk, slipning och polering, finjustering
och montering, ibland med ljus inbyggt. En lång resa innan
målet närmar sig.
Måleri i flera lager som ögat kan se in i. Färger och nyanser
som ger själ.

Teknik: Måleri, skulptur, glas.
Vägbeskrivning och kontakt:
Svanesund – Sesterviksvägen ca
1 km. Höger vid rosa hus, genom
grindar, brant backe, ytterligare
grindar. Ateljén i magasinet vid
vattnet.
Sesterviken 4
472 31 Svanesund
0708-47 24 26
sestervik@gmail.com
www.sestervik.se
Facebook: Sesterviken Svanesund
Ring gärna för besök övriga tider.
Öppet året runt, ring och boka tid.
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HANNA JÄRLEHED HYVING*

Teknik: Keramik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Kör från Hälleviksstrand mot
Ellös. Ta första vägen till vänster
efter Hälleviksstrands röda kyrka.
Stort vitt hus och ladugård vid
vägens slut. Parkera vid kyrkan.
Hällevik 217
474 94 Hälleviksstrand
0736-52 58 70
www.jarlehed.se

1

998 tog jag min examen från HDK i Göteborg och
arbetar sedan dess som keramiker i min egen verkstad.
Jag lägger stor vikt vid arbetet med mina glasyrer och
ser dem som betydelsebärande. Till viss del låter jag lerans
form underordna sig glasyren.
Jag formar leran genom att trycka och skära i tjocka
plattor av porslinslera. Arbetet lämnar spår, avtryck och
fördjupningar som senare fylls med lergodsglasyr och
traditionella reduktionsglasyrer. För att få en levande yta
bränner jag i en kombinerad el/gas ugn.

Ring gärna för besök övriga tider.
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JUSTUS HULTGREN*

Teknik: Skulptur, måleri,
grafik, assemblage.

A

tt samla inspiration. Att jaga ett uttryck. Att försöka visa
det jag tror på. Att vara närvarande i processen och se
hur allt växer fram, en lek och en kamp. Skapandet har
alltid funnits där, som en självklar del i mitt liv. Med klara
färger skapar jag figurer, varelser, och organiska former. Som
kommentarer i samtiden eller mer allmänmänskliga funderingar. Och ibland får färg och form tala för sig självt. Det blir
skulpturer, målat trä, måleri och sammansatta objekt.

Vägbeskrivning och kontakt:
Kör till Henån, genom rondellen
mot Ellös. Efter ca 5 km höger
mot Kungsviken. Efter 150 m
vänster. Fortsätt ytterligare ca 1,4
km. Där backen slutar, grå ateljé
med röda knutar på vänster sida.
Kungsviken 936
473 99 Henån
+46(0)708-17 21 29
justushultgren59@gmail.com
Gps: 58.2259459, 11.5865052
Instagram: justusartar
Facebook:
facebook.com/justusart/
www.justusart.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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JIRINA JANZBACH*

Teknik: Måleri, keramik, skulptur.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från väg 160 på Orust ta av
vid stora korsningen i Vräland
och kör 5 km mot Svanesund.
Grönt hus vid vänstra sidan av
vägen. Från Svanesund 4 km mot
Vräland.
Västra Bö 222
472 93 Svanesund
0705-59 95 42
jirina.janzbach@telia.com
www.jirina.se
Ring gärna för besök övriga tider.

F

ärg och komposition är det viktigaste i mitt till störst del
abstrakt måleri. Tekniken jag använder mig av är urgammal och kallas encaustic. Ingående komponenter är värme,
bivax och färgpigment. Mina bilder är inte förutbestämda utan
växer fram under arbetets gång.
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LISA DAVIS

M

ina motiv är både abstrakta och föreställande. Jag blandar gärna grafik med måleri i collage. Det kan bli spännande möten och ha en öppenhet som jag tycker mycket
om. Jag är verksam i Göteborg och i Höggeröd på Orust där
jag också har min ateljé.

Teknik: Collage, grafik,
blandteknik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Slussen följ väg mot Höggeröd. Efter 1,6 km ligger
rött hus på vänster sida.
Höggeröd 671
0709-78 46 12
lisadavis90@gmail.com
www.lisadavis.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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ANDERS HULTMAN*

M

ina bilder tar avstamp i en barndomstid
präglad av lust och fantasi. Mina föräldrar
växte upp i Uddevalla och den tidens stad var
låg med träbebyggelse och kullerstensgator, hästdroskor och på vintern slädar. Jag funderade ofta på
vad som dolde sig bakom träplanken och fascinationen över småskaligheten och det personliga
uttrycket i fasader och tornspiror och när lusten att
måla infann sig i trettioårsåldern inspirerades jag av
framför allt Olle Olsson Hagalund , Göteborgskolorister som Ragnar Sandberg och Inge Schiöler.
Jag målar naivistiskt i första hand för att det är
roligt och humor är en underskattad ingrediens i
konsten. (Det är ju blodigt allvar) och nio av tio
påstår att dom blir glada av det jag målar.

Teknik: Måleri, grafik.
Vägbeskrivning: Mellan
Svanesund och Slussen
ligger en ICA affär med skylt, som
visar Stillingsön 1.
Kör i riktning österut (mot
vattnet).Vid andra avtagsvägen
kör vänster, därefter första avtag
vänster. Första hus på vänster
sida är målet. Välkommen.
Ring gärna för besök övriga tider.
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JAN JÄRLEHED*

5

0 år med design. 30 år med skåp. 80 år.
Till skåpen använder jag mest svenska lövträd
som al, björk, ask och lönn. Många skåp har det
blivit.
Jag är fortfarande nyfiken på hur nästa skåp ska se ut.

Teknik: Skåp av trä, glas och
metall.
Vägbeskrivning och kontakt:
Hälleviksstrand mot Ellös,
tag första vägen till vänster efter
Hälleviksstrands röda kyrka, stort
vitt hus och ladugård vid vägens
slut.
Parkera vid kyrkan.
Hällevik 217
474 94 Hälleviksstrand
0701-72 28 08
jan@janjarlehed.se
www.jarlehed.se
Ring gärna för besök övriga tider.
22
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INGA-LILL BJÖRNSDOTTER*

Teknik: Skulptur, blandteknik,
collage.
Vägbeskrivning och kontakt:
Min ateljé finns på Museröd, ca
2 km söder om Henån. Ta av vid
busshållsplats Museröd vid väg
160. Följ vimplar och ta av höger,
uppför lång backe. P-plats på
gården vid ladan. Ateljén ligger
bakom bostadshuset.
Museröd 330
473 96 Henån
0703-62 87 56
ibjornsdotter@gmail.com
www.ibjornsdotter.se

J

ag blandar teknik och uttryck efter vad jag blir inspirerad
av. Det kan vara en resa eller något i naturen som väcker
min nyfikenhet. Söker en historia jag vill visa. Materialet
varierar, det kan vara gips, lera eller som papperscollage.

Ring gärna för besök övriga tider.
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ANNA SVENSSON*

Teknik: Underglasmåleri,
skulptur, blandtekniker.

E

tt konstnärligt utforskande i vad det innebär att leva på vår
planet: om tolerans och förtryck, möjligheter och begränsningar, frihet och fångenskap.
Material och teknik blandas i en lustfylld lek och med stort
allvar: Akryl, glas, plast, potatis, trä, textil…
Måleri, skulptur, text, collage, foto…
Välkommen till min konst som i år visas på min tidigare
arbetsplats Kulturcentrum Väst, i Stora Höga. Kontakta mig
för besök i min ateljé i Svenshögen vid andra tillfällen.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från E6:an: Sväng av vid
Spekerödsmotet mot Stenungsund. I rondell 2 sväng t höger
mot Stora Höga industriområde
och Kontorshuset Oktaven.
Från Stenungsund väg 160:
Sväng till vänster vid skylt Stora
Höga, Jörlanda. Sväng t vänster
i rondellen mot Stora Höga
industriområde och Kontorshuset
Oktaven.
Vallenvägen 18
444 60 Stora Höga
0708-77 57 29
atelje3t@yahoo.se
Ring gärna för besök övriga tider.
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EVA WANDENOR

J

ag fortsätter min krokiga väg mellan realistiska
akvareller och halvabstrakta akrylmålningar.
Min motivvärld är oftast fåglar, urnor, guldfiskar
och motiv från växtvärlden. Dessutom har jag en
faiblesse för dammar, gruvhål och andra mörka
vatten.Men just den här perioden är det skator som
tar utrymme. En underbar fågel med sina starka
kontraster och lekfulla sätt. (One for sorrow, two
for joy...) Min trädgård är ett stort intresse och jag
hämtar villigt intryck från olika delar av den till
mina målningar. Men för all del, jag målar gärna
landskap och interiörer också. Gärna mörka
interiörer med många föremål. Kom och se!

Teknik: Akvarell- och akrylmåleri.
Vägbeskrivning kontakt:
Ta av mot Ljungskile i rondellen i
Ödsmål. (Norr om Stenungsund.)
Ta första vänster, Vikevägen.
Följ den tills den går över i Krukmakarevägen. Vi bor på nr. 27.
Krukmakarevägen 27
444 95 Ödsmål
0709-32 52 53
eva@wandenor.com
www.wandenor.com
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JOHAN BLOOM*

E

tt färgstarkt måleri med rötter i två världsdelar. Södra Afrika
och Skandinavien.
“My recent body of works deal with the human condition and what it means to us. What is our place in the universe, time and space. I explore our common ancestry through
Scandinavian and Southern African rock art, trying to find
similarities in indigenous art and early human visual expressions as a bridge between past and present. “Cape Town Art
fair 2016.
Välkommen!

Teknik: Måleri och skulptur.
Vägbeskrivning:
Skärhamn, Tjörn: Industrivägen
11, Bredvid Träningskliniken.
Åk mot Skärhamn Norra vägen
på Storgatan. Tag höger strax
efter 40 skylt och reklam för nya
bostäder. Kör upp för backen och
ner i en högerböj runda en större
industribyggnad.
Ring gärna för besök övriga tider.
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ULF ERIXON

Teknik: Teckning, målning,
illustration.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Kållekärr mot Skärhamn
3 km sväng höger in på Säbyvägen. Från Skärhamn mot
Kållekärr 5 km, sväng vänster in
på Säbyvägen.
Säbylund/Säbyvägen 23
0304-66 93 74 / 0705-66 93 75
ulf.erixon@hotmail.com
www.facebook.com/sabylund
instagram: @ulferixon_konst

F

igurativ konst i varierande tekniker såsom akvarell, torroch oljepastell, akryl och collage. Motiv hämtar han från
’världen utanför’ och havet är en inspirationskälla. Inte
sällan har hans verk en djupare tanke och en politisk twist. Ulf
har uppdrag som illustratör och bildpedagog. Fritt konstnärligt
skapande och utställningar finns också utrymme för och sedan
sin första separatutställning 1978 har han hunnit med många
separatutställningar och deltagit i ett antal samlingsutställningar.
Hans verk finns representerade på många stora företag i både
Stockholm och Göteborg.
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YVONNE KARLSSON

M

otiven ger en förnimmelse av igenkänning
om något som varit. Att tiden gått och spår
av strävan nötning och minnen är lämnade
efter sig.

Teknik: Grafik, teckning, måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Tjörnbron väg 169. I rondell
Häggvall vänster mot Höviksnäs
Berga, i nästa rondell.
Tag höger. Kör 4 km fram till
Berga skylt, och ladugård på
vänster sida, därefter andra huset
vänster sida.
Berga 47
471 71 Hakenäset
0703-38 37 19
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EMELIE WIJK LUNDBERG

Teknik: Silversmide.
Vägbeskrivning och kontakt:
Kråkedalsvägen 42
Hjälteby
P-plats Valla kyrka.
0706-62 44 20
www.silverwijk.se
emelie@silverwijk.com
Instagram: silverwijk
Facebook: facebook.com/silverwijk
Öppet året runt. Se hemsidan för
tider.
Ring gärna för besök övriga tider.

S

om silversmed skapar jag främst smycken men även ljuslyktor, inredning och en hel del industridesign. Jag älskar
att gå från det lilla skira smycket till att driva kannor och
skålar i tjockare silverplåt. Jag gör även många vigselringar i
guld och ädelstenar.
För mig är det kärleken till hantverket samt en vilja att prova
nya vägar som står i centrum. Naturen är min idégivare och
kreativa batteri. Jag provar gärna nya vägar i mitt skapande
men återkommer alltid till naturen som den främsta inspirationskällan.
Min smedja ligger i Hjälteby men jag har även en butik vid
anrika Sundsby Säteri. Båda är öppna för besök året om.
Konstvandringen Södra Bohuslän #22 ■ 2020
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SARA HANSSON

Teknik: Textilkonst.

M

in konst är en blandning av fritänkande och idéer men
mest är det en användning av erfarenhet, tid, design och
form. Modernt Broderi är ingenting som är gjort snabbt
eller någonting som är ihopslängt. Det kräver utbildning,
kunskap och tid att genomföra.
I mitt arbete använder jag återvunnet material, gamla tyger
och tråd men också använder jag andra material som trä och
papper. Jag använder de inte bara för att de är etiskt rätt utan
för att de har ett liv, och är charmiga.

30

Konstvandringen Södra Bohuslän #22 ■ 2020

Vägbeskrivning och kontakt:
Från Kållekärr mot Skärhamn.
Andra avfarten i rondellen – kör
2,8 km. Sväng vänster (skyltat
’Häle’) till Krossekärrsvägen – följ
skyltning till Kurlandavägen 152.
(850m) Parkering på vänster
sida. Ateljén på höger sida av
vägen (152)
Kurlandav. 152
471 95 Skärhamn.
0733-26 14 75
sara.ulf@telia.com
www.sarahansson.blogspot.com
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MONA RAOTMA-KARLSSON

L

andskap, växter och människor är mina vanligaste
motiv men när jag målar kan det hända att det
uppstår något helt annat. Då är det spännande att
följa det som händer på målningen och se vart det
leder. Jag målar med akvarell, akryl och oljefärg. Jag
bor på Dyrön där jag ofta hämtar mina motiv men i
år ställer jag ut på Klädesholmens bibliotek för att det
skall bli enklare för er att titta in till min utställning.

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
När ni kört över bron till Klädesholmen så ligger Biblioteket på
andra sidan där bussen har vändhållplats. Ett vitt hus. Där finns
även parkering.
Ateljé: Klädesholmens bibliotek
Strandgatan 23
471 51 Klädesholmen
0304-67 71 69
mona.raotma@hotmail.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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HEIKE AHRENDS

J

ag arbetar med olja på duk. Mina bilder mognar fram i en
process som pågår dagligt över flera år.
Pastosa skikt växlar med tunna lager, sedan kommer
kniv eller sandpapper skrapa fram nyanser från underliggande
partier. En haptiska struktur uppstår som är unik.
Mina motiv är universella, starkt reducerade poetiska
moment. Min färgskala är emotionell och glädjande. Färgen är
språket; mitt språk. Jag skriver dikter med färg.
Mina rötter har jag i Tyskland, närmare bestämt Berlin.
Min första oljefärgslåda fick jag vid 13 års ålder.
Efter 5 år studier vid Konst- och Designhögskola Halle/
Burg Giebichenstein och 1 år University of Central England
absolverade jag min Master i både modedesign och fri konst.
Sedan dess arbeta jag som professionell konstnär.
Välkommen i min ateljé på Mjörn.
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Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Väg: Från väg 160 sväng in till
Mjörn. efter 1 km sväng vänster
vid skylt Apelgården Musteri
Apelgården 10,
471 73 Mjörn
0304-66 60 33
heike@oelmalerei.com
instagram/ oelmalerei
www.oelmalerei.com
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CHRISTINA BOLLING*

Teknik: Måleri, collage, skulptur,
installation.
Vägbeskrivning och kontakt:
Kör mot Wallhamn på Tjörn i
den nya stora rondellen sväng
mot Kyrkesund förbi Kållekärr.
Vid T korsning står det Halsbäck,
kör till höger. Grusväg skylt VIK
6 sväng till höger vitt hus. Här
är det.
Vik 6
471 91 Klövedal
0731-51 98 88
christina@bolling.se
www.christin.bolling.se
Ring gärna för besök övriga tider.

M

itt konstnärskap inspireras av konsthistorien och samtiden.
Jag söker tidlösa element i livets processer, kärleken,
döden och passager i tiden.
Ett sökande utan karta som överraskar mej när jag går vilse,
med nya möjligheter och inbjuder till ett intuitivt skapande.
Val av material blir en ingång till ett nytt verk. Jag arbetar
gärna med returmaterial, papper och pigment.
Målningar och collagen rör sig i gränslandet mellan verklighet
och fiktiva världar. Objekten och installationerna är en utforskning och spegling av samtiden.
Välkommen till min ateljé i Viks naturskyddade område på
nordvästra Tjörn där jag visar nya verk.
Konstvandringen Södra Bohuslän #22 ■ 2020
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MARIE KRISTIANSSION*

Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Stenungsundshållet: Sväng
vänster i Kållekärr mot Fagerfjäll.
Efter ca 600 m ligger rött hus på
höger sida. Ateljén ligger intill
huset till vänster.
Röseliden 22
471 93 Kållekärr

I

mötet mellan pigment och vatten kan spännande uttryck
uppstå. Att granska och arbeta vidare med detta är en
intressant process. Jag är intresserad av hur ljuset kan
gestalta olika stämningar. Just nu utforskar jag förenklade
vinterlandskap.

34
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Ring gärna för besök övriga tider.
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ANDERS NILSSON*

J

ag utforskar och gestaltar vattenlandskap ovan
och under ytan.
Med min kamera dyker jag ner i sjöar, bäckar
och hav och under vinterns isar.
Vattenlandskapets ständiga förvandling av årstider, vinden och ljusets skiftningar fascinerar mig.

Teknik: Fotografi mm.
Vägbeskrivning och kontakt:
Kör mot Skärhamns norra infart.
Vid busshållplats Utäng Västra,
ta av åt höger in på Industrivägen
som ni följer. Ateljén ligger till
höger om Träningskliniken,
Industrivägen 11
471 31 Skärhamn
(fd. Radona Industri)
0703-25 87 28
info@andersnils.com
www.andersnils.com
Ring gärna för besök övriga tider.
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RAINER HOFFMANN*

A

tt förvandla ett synintryck i en teckning, skiss,
karikatyr, målning eller vilken visuell transformering som helst, är att skapa något självständigt,
i en ny referensram. Detta innebär även ett annorlunda sätt att se. Min avsikt är att skapa underfundiga
tolkningar på traditionella teman.

Teknik: Allt inom vattenbaserade
och i olje- och hartsoljebaserade
teknikerna. Även trä och stenskulptur.
Vägbeskrivning och kontakt:
Väg 168/Marstrand, ta av till höger
vid Vävra-korsväg, kör mot Stenungsund, ta av till höger vid nästa
korsning mot Kareby. Efter 2 km
på höger sida ladugård med skylt
”Arts & Crafts, Galleri”.
Ytter-Restad 650
442 50 Hålta
0762-50 39 92
rainerhoffmann801@gmail.com
oriacnisyad80@gmail.com
www.triosence.de/paintings
36
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ANITA HAGMAN*

Teknik: Keramik.
Vägbeskrivning och kontakt:
Från Kungälv norrut mot Kareby
ca 5 km. I Kareby vid Tempo och
Kia bil mot Diseröd, efter ca 1 km
vänster mot Arnebo 4.
Efter ca 2 km skylt mot höger.
Torp 330
442 93 Kareby
0707-92 58 66
anita.e.hagman@gmail.com

J

ag tycker om att dreja urnor, skålar, stora fat och en del
muggar. Oftast använder jag porslinslera, svårarbetad men
vackert vit. Jag målar med oxider och färgkroppar växtmotiv
på obränd lera. Efter första bränningen glaserar jag med transparent glasyr och bränner igen i 1 260°. Om godset är tunt blir
det något genomskinligt efter bränning vilket är kännetecknande för porslin.

Ring gärna för besök övriga tider.
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ELSE LANGKILDE*

J

ag är en lyrisk kolorist i den västkustska traditionen. Jag
målar i stort sett varje dag och är ständigt i mitt måleri.

Teknik: Måleri i olja och akvarell.

Vägbeskrivning och kontakt:
Efter infart till Marstrand, till
höger vid Danske sten, Hareslättsvägen och till vänster vid
Myren, karta över Myren på
den röda boden.
Myren 71
442 66 Marstrand
0703-96 06 95, 0708-61 11 64
else.langkilde@telia.com
Ring gärna för besök övriga tider.

38

Konstvandringen Södra Bohuslän #22 ■ 2020

85

INGER BERNHOLDSSON*

Teknik: Grafiska tekniker och
måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Ta färjan från Koön, gå norrut till
höger på kajen in på gården vid
Hamngatan 7.
Ateljé i gårdshus.
Hamngatan 7
442 67 Marstrand
0702-11 18 84
i.bernholdsson@telia.com
www.ingerbernholdsson.se

V

id sidan av måleri arbetat jag med flera grafiska tekniker.
Idag är jag ansvarig för den grafiska verkstaden på Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg, där jag också har
kurser i flera tekniker för yrkesverksamma konstnärer. Under
årets Konstvandring kommer jag att visa verk i olika tekniker.
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ANN GUSTAVSSON STRANDVIK

J

ag inspireras av natur och det som finns omkring mig. Lek
med färger och ytor. Gillar slumpen och spänningen i att se
vad som händer. Mitt främsta uttryck är tryck av olika slag,
men även måleri.

40
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Teknik: Måleri.
Vägbeskrivning och kontakt:
Åk till Marstrand. Tag färjan
och efter ankomst till Marstrand
promenerar man till vänster längs
kajen. Det ligger ett stenfort ca
300 m längre fram. Kallas Strandverket. På andra våningen har jag
min ataljé.
0739-81 27 07
anngustr@gmail.com
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ANKI MARTINSSON KNUTS

D

römmen om det stora i det lilla, ”Öppna ditt
vackra hjärta” och ”Mina drömska tankar”
är namn på några av mina utställningar som
representerar mitt konstnärliga arbete. Akvarellens
direkthet och skira poetiska uttryck vill jag också
förmedla i mina textila bilder. Jag målar på sidentyg
och använder sedan nålen, tråden och stygnen för
att förstärka linjer och former. Jag arbetar mycket
med collage, där jag använder mig av bl.a. papper,
tyg och trådar. Vilket ibland kan ge ett tredimensionellt uttryck.

Teknik: Textil, måleri, collage.
Vägbeskrivning och kontakt:
Kör in vid Kungälvs kexfabrik,
rakt fram vid stora parkeringen,
Trädgårdsgatan, höger cirka 25
meter, vänster och sen första
vänster vid stort gult hus. Andra
huset på vänster sida, vitt trähus
med blåa knutar.
Bagaregatan 12
442 30 Kungälv
0723-19 37 97
ankimknuts@hotmail.com
Sociala medier: Anki Knuts
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PETER REUTERBERG*

Teknik: Akvarell.
Välkomna till min ateljé på
Kyrkogatan 27, Marstrandsön.
Ta väg 168 mot Marstrand.
Parkera på Koön, ta färjan över
till Marstrandsön. När ni går av
färjan, gå rakt fram mot fästningen
på Hospitalsgatan. Efter 100 m
kommer ni fram till min ateljé.

V

älkommen till min nya ateljé! Kom och titta på mina
målningar, paletter och alla penslar.
Jag vill locka in betraktaren i mina målningar. Framkalla ett minne, en känsla eller kanske nyfikenhet. Jag hyser en
stor fascination för naturen som lyser igenom i mina målningar.
Med hjälp av akvarelltekniken strävar jag efter en dynamik
mellan skärpa och abstraktion samtidigt som jag berättar en
liten historia.
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Ring gärna för besök övriga tider.

FÅNGA KONSTVANDRINGEN I BILD
OCH VINN FINA PRISER!

T

a bilder när du åker runt på årets konstvandring.
Motiven väljer du, det kan vara när ni åker
runt i bilen, när ni fikar eller tittar på konst i
någon ateljé. De 6 bästa fotografierna och de 2
bästa filmsnuttarna (max 20 sekunder) från 2020-års
konstvandring vinner pris.
Om du vill delta godkänner du att vi får använda
bilderna/filmerna i materialet kring kommande
Konstvandringar i Bohuslän.
Juryn är styrelserna i Kvirr och Konstvandringen
södra Bohuslän. Bidragen skall vara oss tillhanda
senast 25 april på mailadress:
konstvandringbohuslan@gmail.com
Skriv också vilka 2 verk du helst skulle välja om
du vinner.

#120 Camilla Lod

#150 Joakim Arthur

#2 Sofia Bergman

#187 Tone Ladegård
Thideman

#82 Anita Hagman

#28 Justus Hultgren

#160 Ewa Thibad
#25 Lars Sestervik
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Stenungsunds Konsthall.

Ulvesund.

Magasinet i Tofta.

Kajutan, Orust.

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
A. KONSTVANDRINGENS ALLA KONSTNÄRER
Stenungsunds Konsthall, Fregatten Stenungsund.
4–13 april, vernissage 4 april 11–15, måndag–onsdag
15–17 april 2020. Skärtorsdagen 11–16, långfredagen
11–18, påskafton 11–15, påskdagen 11–18, annandag
påsk 11–15.
Kulturhuset ligger söder om Stenungsunds köp
centrum vid parken, hpl. Vårdcentralen.

TJÖRNKONSTNÄRERNA

B. Akvarellmuséet, Skärhamn, Tjörn. 4 april–13 april.
Vernissage den 4 april 13–16. Öppettider: klockan 11–16.
Utställningen har ej öppet måndagen den 6 april (då
muséet har stängt).

ORUSTKONSTNÄRERNA

C. Konsthallen Kajutan, Henån, 28 mars–15 april.
Vernissage 28 mars kl. 11–14. Påsk: torsdag 10–16, fredag 11–18, lördag 11–15, söndag 11–18, måndag
11–15. Övriga tider: tisdag–torsdag 10–19,
fredag 10–17, lördag 10–14.
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UDDEVALLAKONSTNÄRER

D. Galleri Ulvesund. Samlingsutställningen med konstnärerna från Uddevalla kommun öppnar lördagen den
4:e april. Öppettider: Lördag 4:e och söndag 5:e april
10–14. Måndag–onsdag innan Konstvandringen 10–18.
Skärtorsdag 18 april 10–17. Långfredag 19 april 11–18.
Påskafton 20 april 11–15. Påskdagen 11–18.
Annandagen 11–15.
Hitta hit: Du kör E6:an till Ljungskile. Där svänger du
av mot Ulvesund och följer vägen ca 2 km. Galleriet ligger
granne med Växthuset Ulvesund samt Café Ulvesund på
vänster sida, vid avtagsvägen mot Ulvön.

KUNGÄLVSKONSTNÄRER

E. I magasinet på Tofta herrgård, Kungälv.
10–13 april. Kafé fullt med hembakat fika, lekplats för
barn magasinets trädgård. Öppettider: långfredag 10 april
11–17, påskafton 11 april 11–15, påskdagen 12 april 11–17
och annandag påsk 13 april 11–15. Varmt välkommen!
Hitta hit: Tofta herrgård i Lycke, Kungälvs kommun.
Adress: Tofta 200, 442 75 Lycke. Magasinet ligger strax
efter stallbyggnaden på höger sida.
www.toftaherrgardmagasinet.com, 0761-27 27 28.

9/4-3/5
MARJA EKDAHL - bildkonst & keramik

28

29

Telefon
0702-194733
Bleketvägen 40B
47196 Bleket

GALLERI - konst, konsthantverk
CAFÉ - kaffe, te, varm
choklad, smörgåsar,
pajer, sallader m.m.

Ekologiskt mathantverk

Södra Hamnen 31,
Skärhamn

Tjörn - Bleket

öppet under påsken: 11-18
övriga dagar: se vår hemsida
www.sodrahamnen31.se

www.lottasbakoform.se
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Stenungsögården har öppet hela påsken0000043595-01

1

Ägg & Sill

29
2017-03-06 16:44

VÄLKOMMEN TILL OSS OCH FIRA PÅSKEN

Besök av konsthantverkare, slöjdare,
konstnärer och designers hela påsken

Hotellpaket från 1 195 kr/pers - Påsklunchbuffé 395 kr/pers.
Påskbuffé kväll 425 kr/pers.

Se alla
n
påskerbjudande
se
ll.
si
lto
på sa

café • pub • festvåning • konferens
rum • camping • vandrarhem
bröllop • avkoppling • nära havet

Salt & Sill | 471 51 Klädesholmen | Tjörn
0304-67 34 80 | www.saltosill.se | info@saltosill.se

www.stenungsogarden.se

Charlotte
Gyllenhammar

C A S T

17

Samlingen i
nytt ljus
6 juni - 16 augusti

Freja Erixån
3 oktober - 21 november

9 maj 2020 - 30 augusti 2020

KONSTHALLEN, BOHUSLÄNS MUSEUM
Uddevalla, Museigatan 1, www.bohuslansmusem.se
Telefon: 0522 - 65 65 00. Fri entré.

stenungsund.se/stenungsundskonsthall

26

RESTAURANG GLASSCAFÉ DELIKATESS TAKEAWAY

19

KONSTPAUSA VID HAVSVIKEN
MED LÄCKER PÅSKBUFFÉ

Butik
Café
Butik • Café
Växter •Växter
Utställningar

Fr 10/4 - må 13/4 dukar vi fram påskbuffén för 390 kr/pers. Bokas på hemsidan.
Droppa in för en lunch eller ta med något gott. Här är lax en konst!
LJUNGSKILE öppet varje dag kl 10-19
E6 avfart 93 Ljungskile 0522-208 10 laxbutiken.se

UTSTÄLLARE
UTTRYCK

2

vaxthusetulvesund
Utställningar

Följ oss på Instagram

19

28

Handgjord
keramik för både
vardag och fest
Öppet
långfredag,
Påskafton och
Påskdagen
kl 11-15

10-13/4 kl 11-16

Gunilla Eriksson
Christel Hallgren
Mari Strömberg

Rönnvägen 9, Ljungskile
www.llformolera.com

HAMNGATAN 58 SKÄRHAMN
UTSTÄLLNING
28 mars - 15 april

llformolera

21

KO N ST U TSTÄ L L N I N G | C A F É & R E STA U R A N G | B O E N D E

24

PÅSK PÅ JORDHAMMAR

ORUSTKONSTNÄRER
MED GÄSTER

Långfredag 10/4
28
Påskmarknad
11-15
påskmeny & café

VERNISSAGE

Häst & vagn, utställare med konst,
hantverk och godsaker, påskhare m.m

den 28:e mars kl. 11 – 14

ÖPPETTIDER PÅSK
To 10 - 16, Fr 11 - 18, Lö 11 - 15
Sö 11 - 18, Må 11 - 15

Nostaligkväll kl 18.00
med ”Try to Remember”
Mat & muisk 285:-, endast musik 100:-

Övrig tid
Ti 10 - 19, On 10 - 19, To 10 - 19
Fr 10 - 17, Lö 10 - 14

KONSTHALLEN KAJUTAN - HENÅN

Påskafton 11/4
påskbuffé kl 12-16 295:19

Påskdagen 12/4 Café öppet 11-15

. SJUNGA . SPELA . BETRAKTA .
. SAMTALA .TRÖSTA .
. MÖTAS . FÖRUNDRAS .
. FIRA GUDSTJÄNST . GLÄDJAS .

Konstnären
Jürgen Asp
ställer ut
hela helgen

Välkommen till Ljungskile församling!
svenskakyrkan.se/ljungskile
WWW.jurgenasp.com | 0708-773714
0303-773 555
jordhammarsherrgard.se

9-13 APRIL

För öppettider se
www.kkv-b.se

30

INGER FLEMMING LANGE
& MARIO ROJAS

Grafik och keramik möts i ett rum

WHAT’S NEXT?

Samlingsutställning med nästa generations
konstnärer och designers i norra Bohuslän

ETT DUSSIN HÄR OCH ETT TJOG DÄR

Utbytesprojekt mellan Huddinge Konstnärsklubb och
KKV Bohuslän

samlingsutställning med:

Inger Bernholdsson
Anita Hagman
Rainer Hoffmann
Anki M. Knuts
Else Langkilde
I PÅSK 10–13 april
Peter Reuterberg ÖPPET
Fre 11–17, Lör 11–15
Ann G. Strandvik Sön 11–17, Mån 11–15
Tofta 200,442 75 Lycke T:0761272728 www.toftaherrgardmagasinet.com

23

31

Påsk på Sundsby Säteri
Café och restaurang öppet
skärtorsdagen - annandag påsk 11.00-17.00

Öppna ateljéer hos ett 80-tal konstnärer
och konsthantverkare. Samlingsutställning
på Röda Sten Konsthall hela helgen.

Sundsby Säteri, Hjälteby, Tjörn

0304-66 63 00 I info@sundsbygardscafe.se I www.sundsbygardscafe.se

25

Varmt välkommen till oss på Morlanda Handelsträdgård
Under konstvandringen kan ni njuta av allt vi erbjuder i
handelsträdgården samt konst av en ny stjärna på
konsthimmlen Vidura Dushmantha.
Öppettider under Påsken
Långfredagen 9-18 • Påskafton 9-18
Påskdagen 9-18 • Annandag påsk 9-18
Kårehogen 110, 474 93 Ellös
0709-702834 • info@morlandaht.se

fre kl 15–19 lör–sön kl 12–17

Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän
Skärholmen, 457 48 Hamburgsund
Tel:0523-518 95 E-post: info@kkv-b.se

17–19 april

PÅSKUTSTÄLLNING × 3

8

17

Öppen ateljé & Påskutställning

Tjärhovsgatan
Tjärhovsgatan 16
16
Walkeskroken
Walkeskroken
Uddevalla
Uddevalla
30 mars-1
april
19-21
april
Öppettidersom
som
Öppettider
Konstvandringen
Konstvandringen
Välkommen!
Välkommen!

26

Välkomna in bland kakfat med klassiska godheter och antikt i
varje hörn. Hos oss är ni varmt välkomna att ta en fika, något
lättare att äta eller varför inte en slät kaffe.
Våra öppettider under påsk
Skärtorsdag 11-16
Långfredagen 10-17
Påskafton 10-17
Påskdagen 10-17
Annandag påsk 10-16
K å re h ogen 1 1 0 , 474 93 E l lös | Froken tr ul l s@gmail. com

Välkommen till oss och njut av en härlig Påskbuffé
Serveras Långfredag - Påskdagen kl 11-15, pris 245 kr.
Vi erbjuder även en härlig frukostbuffé och god fika i vår
genuina och vackra miljö.

Hotell & Restaurang Solliden
Strandvägen 22-24, Stenungsund
0303-698 70 • info@hotellsolliden.se • www.hotellsolliden.se

25/3 kl 19:00 Orusts
6/4 kl 19:00 Aniara
konstförenings årsmöte. – vårt blågröna rymdskepp Jorden! För26/3 kl 19:00 Just4Fun. undran, förfäran och
Entré 100 kronor.
appell om besinning.
30/3 kl 19.00 Odla egna
ekologiska grönsaker.
Entré 80 kronor.

15/4 kl 18:00-21:00
Öppet Hus i släktforskarhörnan.

4/4 kl 10:00-14:00
Öppet Hus i släktforskarhörnan.

15/4 kl 19:00 Café
Kajutan, Båtbyggeriets
framtid på Orust.

4/4 kl 15:00 Endless
spelar Peter LeMarc.
Entré 100 kronor.

23/4 kl 17:00-19:00
Workshop Drop-in
Världsbokdagen. Återbruka din lästa bok
– bokpyssla med Noomi
från Farmors garage.

KONSTVANDRINGEN
PÅGÅR 28/3-15/4

25/4 kl 10:00-14:00
Öppet Hus i släktforskarhörnan.

21

27/4 kl 19:00 Soliga
Tanterna med Ola.
Entré 40 kronor.

17

Restaurang Everest Masala
Indisk/Nepalesisk upplevelse
Hos oss hittar ni modern
samt klassisk inflyttad
matkultur från Nepal
och Indien. Välkommen
till oss för att njuta av
vår härliga lunch eller en
mysig kväll med á la carte.

Öppet bibliotek
& konsthall

Tis-tor 10-19
Fre 10-17 Lör 10-14
Långfredag
11-18
Påskafton
11-15
Påskdagen
11-18
Annandagen 11-15

Öppet: måndag kl 11-21, tisdag kl 11-21, onsdag kl 11-21,
torsdag kl 11-22, fredag 11–22, lördag 12–22, söndag 13–21

Norra Drottninggatan 14, Uddevalla

VERNISSAGE:
28 MARS KL. 11-14

17

20

Hallmans Bokhandel & Lysekils Bokhandel i Uddevalla
har det mesta av konstnärsmaterial i butiken,
om inte, plockar vi hem det till er!
Välkomna!
0522 64 58 50 | uddevalla@uddebok.se
26

22

Hundratusentals
skäl att välja oss.
Våra dedikerade mäklare och
köpklara kunder i Boagenten
ger dig maximalt betalt.
Boka en kostnadsfri värdering.

Invigning av
Kristinedalkyrkans
nya dopfunt,
ett glaskonstverk
signerat
Lars Sestervik.

Familjemässa
PÅSKDAGEN SÖNDAG 12 APRIL KL. 11
I KRISTINEDALKYRKAN, STENUNGSUND

bjurfors.se/bohuslan

sanna markström
fastighetsmäklare

boka en
kostnadsfri
värdering

Vi firar livet med att inviga en unik dopfunt skapad av
glaskonstnären Lars Sestervik.
Kom och beskåda och fira med körer och festligt fika!

ANNONSÖRER
1. Svens Måleri & Golvtjänst

19. Laxbutiken i Ljungskile

0526-121 55, www.svensmaleri.se

0522-208 10, www.laxbutiken.se

2. Växthuset Ulvesund
0522-207 24, www.ulvesund.se

19. Ljungskile Församling
www.svenskakyrkan.se/ljungskile

3. Dalslands Konstvandring

19. LL Form & Lera

www.konstvandring.nu

www.llformolera.com

3. Stens Glasmästeri

20 Marsipanladan

www.stensglas.com

0522-65 13 48 www.kutterkonfekt.se

4. Sparbanken Tanum

21. Orust Konstförening

0525-649 00, www.sparbankentanum.se

Kajutan, Henån

4. Tanum Kommun

21. Orustkonstnärerna

0525-180 00, www.tanum.se

Kajutan, Henån

5. Tanum Strand

22. Bjurfors

0525-190 00, www.tanumstrand.se

0304-66 00 00 www.bjurfors.se/bohuslan

6. Kustnära B&B Konferens

23. Sundsby Gårdscafé

0523-536 36 www.kustnara.com

0304-66 63 00, www.sundsbygardscafe.se

6. Nordbloms Trycksaker AB

24. Jordhammars Herrgård

0525-332 84, www.nordbloms.se

0303-77 35 55, www.jordhammarsherrgard.se

6 Hjalmars Bar & Brygga

25. Morlanda Handelsträdgård

0525-338 82, www.hjalmars.se

7. Stenverktyg i Bohuslän

Fröken Trulls Café & Antik
0709-70 28 34

0525-199 80, www.stenverktyg.se

26. Hotell & Restaurang Solliden

8. Konstnärernas Kollektivverkstad
Bohuslän

26. . Kristinedalkyrkan, Stenungsund

0523-518 95, www.kkv-b.se

9. Gerleborgsskolan Bohuslän
0523-517 10, www.gerleborgsskolan.se

9. Villa Akvarellen Bed & Breakfast
0523-57 700 www.villaakvarellen.se

10. Ica Nära Bovall
0523-510 02

11. Torreby Slott
0524-285 39, www.festningshotellene.no

12. Ramsviks Övergård
0523-581 84, www.ramsviksovergard.se

13. Sollidens Handelsträdgård
0523-503 05, www.solliden.nu

14. Butiken på Landet
0523-330 68, www.bpl.se/stensjo

14. Röe Gård Butik & Kafé

0303-698 70, www.hotellsolliden.se
0303-660 00 www. www.svenskakyrkan.se/
stenungsund/kyrkor/kristinedal

1

Skee
Ed

3

4
Grebbestad

Tanumshede

5
32

Fjällbacka
Hamburgsund

34

0303-818 80 www.stenungsund.se/stenungsundskonsthall

27. Stenungsögården

Hedekas

7

6

Hällevadsholm
Färgelanda
Dingle

8

9
Bovallstrand
10

18

Munkedal

Hunnebostrand

12 13

Smögen

11

14

26. Stenungsunds Konsthall

Brastad

15

Kungshamn

Uddevalla

Malmön

17

0303-77 00 80, www.stenungsogarden.se

28. Tre Utställare
0707-8135 35

28. Södra Hamnen 31
0705-67 40 36, www.sodrahamnen31.se

29. Lottas Bak & Form

Lysekil

16

Fiskebäckskil
Grundsund

0702-19 47 33, www.lottasbakoform.se

33
Ellös

20
Henån 21

25

2

Orust

19

Ljungskile

29. Salt & Sill
Varekil Svanesund

0304-67 34 80, www.saltosill.se

30. Tofta Herrgård Magasinet

0523-423 41, www.roegard.nu

0761-27 27 28,
www.toftaherrgardmagasinet.se

15. Sunnanhem

31. Konstrundan i Majorna

073-99 639 55, www.sunnanhem.se

www.kimgbg.se

16. Lysekils Kommun

32. Solhem Krukmakeri

0523-61 30 00, www.lysekil.se

0525-370 30, www.solhem.eu

16. Galleri Tint

32. Sommarutställning

08-12 14 75 42 www.nordicart.se

Solhemskonsthall

17. Bohusläns Museum

32. Rabbalshede Kraft

0522-65 65 00, www.bohuslansmuseum.se

0525-197 80, www.rabbalshede.se

17. Målarföreningen Kasen

33. Skaftö Folkets hus

0522-855 25, www.ateljekasen.se

0705-321995, wwwskaftofolketshus.se

17. Hallmans Bokhandel

34. Linmuseet i Kville

0522-64 58 50

Strömstad

Svenshögen

Käringön
Mollösund

23
Tjörn

Skärhamn

22

27 26

24

Stenungsund

Stora Höga

28

Klädesholmen 29
Rönnäng
Åstol
Dyrön

Kode
Kungälv

Marstrand

30

Kärna

0523-516 00, www.bohuslin.se

17 Restaurang Everest Masala
0522-300 36, www.everestmasala.se

18. Bo Ehrlander Eftr.AB
031-22 35 50, www.keramiklera.se

18. Jimmis Handelsträdgård
0524-104 55, www.jimmis.com

18. Eldabutiken
0524-235 00, www.eldabutiken.se

18. Munkedals Bilservice
0524-79 92 70, www.munkedalsbilservice.se

Göteborg

31

Sydkoster

162

161

168

205

Hunnebostrand

183

135

175

184

186

143 144

134

170 132

171

185

196

?

Rabbalshede

174 172

199

131

177

176 182

187

173
195

Hamburgsund

179

169

167

192

150

125

Munkedal

Dingle

165

E6

120

Samtliga utställare 2020

Hitta rätt på din
Konstvandring i Bohuslän

Fjällbacka

165

E6

Grebbestad

160

Strömstad

102

2 Sofia Bergman*+
4 Göran Dalgren*+
5 Lars Rylander*+
7 Linda Mörner Fröjd
8 Olle Johansson*+
11 Magnus Mogenfelt*+
12 Rory Botha+
13 Kalle Andersson*+
15 Ulrika Risberg Andersen*+
17 Carolin Poulot*+
21 Kristian Talvik*+
23 Lizbet Lagerström*+
25 Lars Sestervik*+
27 Hanna Järlehed Hyving*+
28 Justus Hultgren*+
29 Jirina Janzbach*+
30 Lisa Davis+
31 Anders Hultman*+
33 Jan Järlehed*+
35 Ingalill Björnsdotter*+
42 Anna Svensson*+
43 Eva Wandenor
62 Johan Bloom*+
63 Ulf Erixon
65 Yvonne Karlsson
67 Emelie Wijk Lundberg+
68 Sara Hansson
69 Mona Raotma+
72 Heike Ahrends
73 Christina Bolling*+
75 Marie Kristiansson*+
76 Anders Nilsson*+
81 Rainer Hoffmann*
82 Anita Hagman*+
83 Else Langkilde*+
85 Inger Bernholdsson*
87 Ann Gustavsson Strandvik
93 Anki Martinsson Knuts
95 Peter Reuterberg*+

102 Ulf Trolle-Lindgren *
120 Camilla Lod +
125 Ewa Bäcklund *+
131 Liselotte Klingener *+
132 Uwe Kersten +
134 Janolof Bengtsson *+
135 Christina Ärlestig +
143 Mia Fkih Mabrouk +
144 Hans Erik Petersson +
145 Ingrid Sandberg +
146 Merja Koskela +
147 Richard Vakil *+
148 Damir Gutic *
149 Cecilia Lindstrand *+
150 Joakim och Jenny Arthur *+
160 Ewa Thibaud *+
161 Kristin Andersson
162 Eva Björk
165 Lotta Fagrell *+
167 Peter Engberg *+
168 Christina Mörnholm *+
169 Malene Hammeleff *
170 Sverker Eklund *+
171 Claes Hakenäs +
172 Sylvette Delpire Wikström +
173 Bo Leander *+
174 Marianne Sterner
175 Per Pixel *
176 Inger Wallertz
177 Carina Paulsson *+
179 Margareta Blomberg *+
182 Agneta Ekman Wingate *+
183 Håkan Olsson *+
184 Samuel Samuelsson
185 Birgitta Bengtsson +
186 Per Berger +
187 Tone Ladegård Thideman *+
192 Oscar Nordblom *+
195 Annett Florén +
196 Mariann Gunnemark *+
199 Ingvar Jacobsson *+
205 Stefan Ceder *+
145
147

149

148

Lysekil
13

35

69

68

83

87

95

7

31

17

21

E

81

82

11

2

93

12 44

Göteborg

Kungälv

43

25

42

E6

A

Stenungsund

29

5

D

8

E45

Ljungskile

15

Uddevalla

Svanesund

30

65

75

67

TJÖRN

72

C

Henån

ORUST

4

Marstrand

85

76

63

73

28

B

62

* Deltar på annandagen
+ Ring gärna för besök på övriga tider

Samlingsutställningar

Nösund

23

146

Skärhamn

33

Konstnärer Södra Bohuslän

27

Ellös
Hälleviksstrand

Konstnärer Kvirr

Kungshamn

