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Kultur- och Konstutställningar i Kyrkhamn 8 dec kl 11-15
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1 Bladverket Galleri & Kulturcafé

“Adventsmys i cafét” med hembakade lussebullar
och julkakor, våfflor, räk- och laxmackor mm.
”Julsalong” 8 konstnärer ställer ut. ”Önsketräd”
– skriv en önskan. Försäljning av konst, hantverk,
julkort, konstlotteri, Loppis. Fiskdamm för barnen.
Även öppet söndagen den 1/12 kl 12-16.

2 Folkskolan

Mikael Fare, Fredrik Landergren och Karl-Axel
Larsson visar måleri och skulptur.

3 Hälsovillan

Cafét serverar hembakt, julsmörgås, soppa,
julmust/lättöl. Det bjuds på glögg med pepparkakor. Butiken säljer eget te och har andra bra tips
på julklappar inom hälsa, textil, och spa/massage.
I Kyrkhamnssalen bjuds det på julsånger.

4 Kasernen

2013 års Julsalong i Kyrkhamn. Måleri, objekt,
skulptur och grafik. Följande konstnärer medverkar:
Lennart Andersson, Mikael Fare, Lisa Marie Green,
Kerstin Hedman, Christer Jansson, Marja Koskiniemi,
Fredrik Landergren, Karl-Axel Larsson, Ilkka Pärni,
Eva Rittsel, Elisabeth Sivard och Christer Sundström.
Vernissage andra advent. Utställningen är öppen även
söndagen den 15/12 kl 11-15.

5 Marketenteriet

Lennart Andersson visar pågående projekt i studion.
Christer Jansson och Elisabeth Sivard visar
skulptur och måleri i ateljén.

6 Kyrkhamnsudden

Keramikgruppen Eld & Lågor visar och säljer
raku-, anagama- och stengodskeramik.
Kerstins glasateljé håller öppet för besök och
försäljning av glashantverk, bl.a. julkransar/stjärnor.

Varmt Välkomna!
Glashyttan har öppet för besök och försäljning.

Kyrkhamnstorpet. Fältskolan håller tipin öppen
för besök – korvgrillning, äppelglögg, utställning av
julens mossor och lavar. Försäljning av julkransar,
böcker, äppelmust, honung m.m.
Inspektorsbostaden. Kyrkhamnsloppis med
familjen Karlsson.

Kultur i Advent arrangeras av Kyrkhamnsföreningen i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
För mer information besök www.lovsta.nu OBS! Tänk på att de flesta INTE kan ta kontokort.

