
Utställningar och evenemang höst/vinter 2014

Carl Fredrik Reuterswärd



 28 augusti 18.00

Konsert 
Sång och pianokonsert med sopran 
Mathilda Ahnell, baryton John Kinell 
och konsertpianist Benedicte Haid. 

Entré 50:-.  
Samarr. Christina Nilsson Sällskapet

13 september–9 november 

Carl Fredrik Reuterswärd 
Då Grafikens Hus så tragiskt brann ner 

stod en utställning med  
Carl Fredrik Reuterswärd klar för 
invigning. Nu kommer denna 

utställning att rekonstrueras på 
Ljungbergmuseet och utställningen 
kommer då att kombineras med en 

gåva från Carl Fredrik Reuterswärd Art 
Foundation till Grafikens Hus i vardande 
för att ersätta den kompletta samling 

grafiska verk av Reuterswärd som 
Grafikens Hus ägde och som blev 

lågornas rov. Även Ljungbergmuseet 
kommer att vid detta tillfälle donera 

grafiska verk av Ann Margret Dahlquist 
Ljungberg och Sven Ljungberg till det 

nya Grafikens Hus.

 
13 september 18.00

Konsert 
Erica Loh (sång) tolkar  

Monica Zetterlund tillsammans med  
Per Thornberg (tenorsaxofon),  

Stefan Wikrén (piano) och  
Jan-Olof Larsson (kontrabas). 
Högaktuell och tidlös musik!

Entré 150:- (120:- för medl Ljungbergmuseets 
Vänner) inkl välkomstdryck. Efter konserten 

serveras tapas. Pris 100:-, föranmälan till museet 
på tel. 0372-620 36.

  
21 september 14.00–16.00

Söndagsklubben
Upptäck Ljungbergmuseet på ett nytt 

sätt! Bakom kulisserna, välbekant 
konst ur nya infallsvinklar, kreativa 

visningar, goda samtal…  
Låt dig bli överraskad!

Pris: ordinarie entré (medl i Ljungberg- 
museets Vänner gratis) Fika 40:-

23 september 19.00

Var med och  
ät av valfläsket

Vänföreningens samling på 
Ljungbergsmuseet. Då har vi riggat 

upp grillen. Det blir goda grillade bitar 
som vi intar medan Gunhild Lindén, fd 

Smålänningen och Per Brolléus, Sveriges 
Radio Kronoberg, diskuterar med 

några lokala politiker om hur valfläsket 
kommer att påverka bland annat 

kulturlivet i Ljungby. Självfallet får 
publiken göra inlägg mellan tuggorna. 

Entré 85:- för grill och potatissallad. Öl, vin  
och annan dryck finns att köpa.  
Arr. Ljungbergmuseets Vänner

1 oktober, 8 oktober,  
15 oktober, 22 oktober,  

15.30–17.30 

Konstkurs för unga
Ålder 10–12 år, 4 tillfällen 

Prova olika tekniker och  
utveckla lusten att skapa!

Kursledare: Helena Felldin, pris 750:- 
Anmälan görs till museet  

på tel. 0372-620 36

9 oktober, 16 oktober,  
23 oktober, 6 november,  

13 november, 14.30–17.30 

Kurs i akvarellmåleri
Kursledare konstnär Leif Olausson. 

Pris 1 000:- (material ingår ej)  
Anmälan görs till museet på  

tel. 0372-620 36

4 oktober, avresa 08.30

Konstresa till Lousiana
Vi fyller en buss med konstvänner 
och reser till Danmark för att se 

Emil Nolde-utställningen på Lousiana. 
Den mest omfattande retrospektiva 
presentationen på flera årtionden, 
med nya perspektiv på hans konst, 
omkring 140 konsverk omfattande 

hans målningar, akvareller, teckningar 
och grafik visas. 

Kostnad 420:- inkl entréavgift.   
Anmälan senast 19 september till: 

e-post: bjorn@gullander.se  
eller tel 0730-68 28 05 

Arr. Ljungbergmuseets Vänner

19 oktober 14.00-16.00

Söndagsklubben
Upptäck Ljungbergmuseet på nytt 

sätt… Låt dig bli överraskad!
Pris: ordinarie entré (medl i Ljungberg- 

museets Vänner gratis). Fika 40:-

23 oktober 19.00

Illustration i höstmörkret 
Boken ”Svensk illustration – en 

visuell historia 1900–2000” är den 
första översiktliga presentationen av 
illustrationens utveckling i Sverige. 

Andreas Berg professor Kunsthögskolen 
i Oslo och en av redaktörerna, delar i 
en upplysande föreläsning med sig av 

sin passion för ämnet. 
Entré 100:- (medl i Ljungbergmuseets  

Vänner 70:-)

29 oktober 19.00

Elof och Sven, far och son 
Vi får se två filmer om Sven 

Ljungberg och hans far Elof Ljungberg: 
”Ljungbergs Ljungby” och 

”Målarmästaren som söndagsmålare”. 
Filmaren Göran Gunér berättar 
också om sina minnen av Sven 

Ljungberg som han lärde känna under 
filminspelningen. 

Entré 80:-, (medl i Ljungbergmuseets Vänner 40:-)

C F Reuterswärd



5 november, 12 november, 
19 november, 26 november, 

15.30–17.30 

Konstkurs för unga 
Ålder 13 år och uppåt, 4 tillfällen

Prova olika tekniker och 
utveckla lusten att skapa! 

Kursledare: Helena Felldin, pris 750:-
Anmälan görs till museet på tel. 0372-620 36

6 november 19.00

En kväll i Champagnens 
tecken

Ljungbergmuseet bjuder in till 
en champagnekväll med Michel 

Ruscon, grundare och president av 
Champagnehuset Hatt et Söner. Vi får 

prova tre av deras champagner och lära 
oss mer om champagnetillverkning. 

Det serveras också tilltugg, 
specialkomponerade för att passa 

champagnen.
350:- (320:- för medl i Ljungbergmuseets 

Vänner). Föranmälan till museet 
på tel. 0372-620 36

15 november–18 januari 

Hans Gedda 
Hans Gedda (född 1942) hör sedan länge 

till våra mest betydande fotografer. 
I den här retrospektiva utställningen 

visas närmare 140 verk, en blandning av 
porträtt, stilleben och halvdokumentära 

bilder. Den glidande skalan mellan 
de olika uttrycken väcker bland annat 
frågan om vad som är ett porträtt och 
vad som skiljer det från andra motiv. 
De utställda bilderna sträcker sig över 

ett rikt konstnärskap från 50-talet fram 
till idag.

18 november 19.00

Stålgjuteriet i bild
Ljungby fotoklubb Blickfånget visar i 

projektion sin omfattande fotografiska 
dokumentation av stålgjuteriet Keycast 
i Ljungby. Fotoklubbens medlemmar 
har besökt stålgjuteriet 2010 och 2014 
och berättar om sitt fotografiska arbete 
där. Gjuteriet skall nu läggas ner men 

fotodokumentationen finns kvar. 
Entrè 50:-. (medlemmar 30:-)
Arr. Ljungbergmuseets Vänner

30 november 14.00–16.00

Söndagsklubben
Upptäck Ljungbergmuseet på nytt 

sätt… Låt dig bli överraskad!
Pris: ordinarie entré (medl i Ljungbergmuseets 

Vänner gratis) Fika 40:-

15 december 19.00

Sven Ljungbergs födelsedag
Minneskväll med bland annat dragning 

i Ljungbergmuseets Vänners konst-
lotteri. Arr. Ljungbergmuseets Vänner

30 november–18 januari 

Julutställning 25x3x2014 

25 september, 16 oktober, 30 oktober, 
13 november, 27 november, 10.00

BebisBus
Vi skapar med ätbar fingerfärg.

Ta gärna med handduk.
Fika finns till försäljning.

Ålder: från det att barnet kan sitta.
Avgift: 20:-

 

September–november 
tisdagar 14.00–16.00

Kreativt Kafé
Träffa andra kreativa personer över en 

fika i vårt trevliga kafé! Ta med ditt 
handarbete. Fika finns till försäljning.

12 oktober, 2 november, 
23 november, 13.00–16.00

Ljungbergmuseet på turné
Under tre söndagar gästar 

Ljungbergmuseet bygdegårdar i 
Ljungby Kommun 

med målningar av Sven Ljungberg:

12 oktober: ”Årstider”  
Angelstad Folkets Hus

2 november: ”Vatten” 
Ryssby Bygdegård

23 november: ”Italien” 
Vrå Bygdegård

I samarbete med Ljungby Kommun, 
Angelstad Folkets Hus, ryssby bygdegård 

och Vrå bygdegård. Fri entré. 
Fika finns att köpa på platserna.

1 september, 6 oktober, 
3 november, 1 december 

Möten med minnen
Ljungbergmuseet deltar i 

Alzheimerfondens projekt ”Möten 
med minnen”. Projektet riktar sig till 

människor som drabbats av någon 
form av demenssjukdom. Vi arrangerar 

specialvisningar med olika teman. 
För mer info och intresseanmälan 

hör av dig till museipedagog 
Helena Edwardsson tel: 0372-620 36
e-post: helena@ljungbergmuseet.se  

Kreativa 
Kaféet
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Alla tisdagar 
samt första 
söndagen i 

varje månad 
14.00–16.00

Start
 söndagen 6 februari, 

Margaretha från Lerdalaboden 
hjälper och inspirerar oss!

Varmt välkomna!
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Kreativa 
Kaféet

Hans Gedda



Ljungbergmuseets Vänner är en stödförening med 
över 500 medlemmar fördelade över hela landet. 
Vi vill skapa möjligheter till kulturella möten och 
erfarenhetsutbyten. 

Föreningen organiserar också volontärer på 
museet.

Årsavgift: 
enskild medlem 200:-/för par 300:-. 
Under 25 år 100:-/för par 150:-. 

Avgiften berättigar till fritt inträde på museet, 
10% rabatt i museishopen och oftast gratis eller 
reducerade entréavgifter till museets evenemang 
samt deltagande i konstlotteri varje år. 

För att bli medlem: 
Betala in årsavgiften till  
bankgiro 5024–4987. 
Glöm inte ange namn, postadress 
och e-postadress.

                                              
kontaka museet och vänföreningen:
tel. 0372-620 36 eller: info@ljungbergmuseet.se

Ljungbergmuseet, Kronobergs läns Bildkonst- 
museum visar en stor del av Sven Ljungbergs och 
Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs teckningar,  
målningar, grafik och böcker. 

Varje år produceras även ett flertal större  
utställningar med andra konstnärer. 

Museets byggår är 1990 och 2002. 
Arkitekt Pontus Ljungberg. 
År 2012 blev museet Kronobergs läns 
Bildkonstmuseum. 

Förutom de stora utställningssalarna finns här 
kafé, museibutik, filmsal samt konst pedagogisk verkstad. 

våra öppettider:
Tisdag–fredag 12.00–17.00 
lördag, söndag 12.00–16.00

Pontus Ljungberg, museichef
pontus.ljungberg@ljungbergmuseet.se
tel. 07o6-68 34 85/0372-620 36

Strandgatan 5, Ljungby, tel. 0372–620 36 
www.ljungbergmuseet.se 

LjuNgbErgmuSEEtS VErKSAmHEt StÖdS AV 
Ljungby kommun, regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg, Swedbank, Ahlberg bil, Wulff Supplies, Sundström Safety, Henjo, KPmg, Nordea,  
gustav r johansson, tenneco, Ljungby Fibernät, Svetruck, maxi ICA Stormarknad, Ljungby maskin, Electrolux Laundry Systems, Hotel terraza, Arket, Södra, 

Engwalls bil, Länsförsäkring Kronoberg, Ljungbybostäder, Koneo, Ljungbergs måleri, Almqvist-brunskog, Källemo, rörcenter, Sohlbergs, jomagp.

     
   3+1

Ta med tre bilder på konst som du 
tycker om – och ett exempel som 

du skäms för att du tycker om!
Vi samtalar om bilderna.

Entré inkl. fika 50:-

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Det goda 

samtalet

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42

21 nov. 19.00

Samarrangörer  
angelstad folkets hus

ryssby bygdegård
vrå bygdegård


