20 december 2021

MEDLEMSBREV 4+ 2021
Hej alla kära ArkDes Vänner
Så här inför jul kommer Medlemsbrev 4 + med lite information om vad som händer framöver
på det nya 2022. Vi hoppas innerligt att smittspridningen kan hållas sig på en nivå som medger
att vi kan fortsätta med vårt planerade program. Men vad vi lärt oss av denna pandemi är att
förutsättningarna kan ändras snabbt. Så, håll koll!
Det är verkligen roligt att se tillbaka på hösten som gått och att vi äntligen kunde komma i gång
med många intressanta visningar. Sedan förra medlemsbrevet har vi under oktober och
november haft en visning av den stora utställningen om Lewerentz, besökt Slakthusområdet,
som är Stockholms nästa stora stadsutvecklingsområde, visats lägenheter på väg att
färdigställas i två nya kvarter i Hagastaden, tagit del av Kulturhusets Kasper Salin-prisade
renovering och även besökt Skogskrematoriet på Skogskyrkogården inför kommande
ombyggnad.
Nedan berättar vi om vad som händer i januari.
Men först - nu håller vi tummarna för att vi får njuta av härliga helger, att vi får vara friska och
att smittspridningen håller sig ”på mattan”. Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer vilket kan komma att påverka programmet.
För att kunna meddela er om förändringar sker beträffande programpunkter så är det otroligt
värdefullt om vi kan höra av oss och meddela detta genom mail.
Varmt välkomna till ett förhoppningsvis intressant och spännande program.

PROGRAM
TEMA LEWERENTZ
Den stora utställningen om Sigurd Lewerentz på ArkDes kommer att pågå till och med augusti
2022 och under den tiden planerar vi att följa upp med visningar. Utställningen som är väldigt
intressant och omfångsrik innehåller så mycket att man lätt kan besöka den flera gånger och ”
djupdyka” i något speciellt.
Vi planerar nu för att under utställningstiden använda oss av den möjligheten. Vi tänker att vi
på plats i utställningen blir guidade i något av Lewerentz’ projekt i form av ritningar, tankar och
visioner för att sedan besöka projektet på plats så som det blev.

TEMA FILM
Filmvisning: Det krokiga och det raka
Äntligen kan vi visa ”Det krokiga och det raka”, dokumentärfilmen om arkitekten Carl Nyrén
(1917-2011), som vi hade planerat tidigare i år. Carl Nyrén startade redan 1948 sitt
arkitektkontor, Nyréns Arkitektkontor, och var för många en inspiratör och har satt stora
avtryck inom svensk arkitektur. Villa Nyrén, Västerortskyrkan, Stockholms Sparbank, Vitlycke
museum och Balderskolan för att bara nämna några av hans många projekt. Bakom filmen står
Carl Nyréns dotterson Sven Blume och William Johansson Carlén, som producerat filmen.
Filmen har valts ut att visas på den 5:e årliga Arkitekturdesign Art Film Festival i Palm Spring
Kalifornien i februari. Efter filmen följer ett samtal om tiden, arkitekturen, arbetssätt.
Visningen samordnas med ArkDes.
TID OCH PLATS: Tisdag den 25 januari kl 18.00.
museets biograf.

Moderna

OBS! Anmälan och avgift
Antalet platser i biografen är begränsat till 80 personer. Vi rekommenderar att man bara
deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
OBS! För denna visning utgår ingen avgift.

VAD MER….?
MAILADRESSER
Vi försöker spara in på papper och portokostnader. Så, om ni får detta medlemsbrev som
traditionell ytpost, skicka oss gärna en mailadress för framtida utskick. Det är även enklare och
snabbare att informera om vad som händer och eventuella ändringar via mail.
ANMÄLAN TILL PROGRAM
Anmälan görs helst via mail till föreningen: vannerna@arkdes.se. Kan även göras till
telefonsvarare på tel 08 611 35 96. Vid förhinder att delta i anmält program vänligen meddela
kansliet så snart som möjligt, så att andra kan ges plats.
BETALNINGAR
Betalning av medlemsavgift liksom för avgiftsbelagda program görs till föreningens
BG 5481 – 5634, eller Swish 123 386 03 68. Var noga med att ange namn och vad betalningen
gäller.

MEDLEMSAVGIFT 2022
Vid den här tiden på året är det dags att be om inbetalning av medlemsavgiften för kommande
år, 2022. Vi hoppas förstås att alla vill kvarstå som medlemmar och gärna även locka vänner
och bekanta att bli det. Medlemskortet för 2021 gäller även januari 2022, men betala gärna in
det nya årets medlemsavgift så snart som möjligt.
Enskild medlem
400:Par
600:Nya medlemskort kommer att skickas ut i januari vartefter avgiften betalats.
Företag kommer att faktureras i januari.

