
Ljungbergmuseet hösten 2019
”kungsängslilja”, akvarell av sven ljungberg 1981



Pågår t o m 25 augusti 

Anton Dich
Målningar och teckningar 

Torsdag 29 augusti kl 18

Konsert 
Kungliga Musikaliska Akademiens 
Christina Nilsson-stipendiater Josefine 
Andersson, mezzosopran och Ludvig 
Wallmark-Ryberg, baryton. 
Entré 80:-, medlem i Ljungbergmuseets Vänner  
eller Christina Nilsson Sällskapet 50:-

Tisdag 17 september

Konstrunda med Ljungberg- 
museets Vänner
Välkommen till en spännande resa!  
Vi besöker Piggaboda kvarn där vi först 
intar lunch och därefter får en visning av 
den gamla kvarnen. Kvarnen är belägen i 
en vacker kulturhistorisk miljö.  
Färden går sedan vidare till konstnären 
Stig Morin i hans hem och ateljé i Hökhult 
utanför Hamneda. Stig visar sin konst 
och berättar om sitt konstnärskap.
Avfärd kl 11.30, Ljungby bussterminal
Hemkomst kl 17–17.30
Sista anmälan 1 september till Ljungbergmuseet,  
tel. 0372-620 36.
Begränsat antal platser.
Kostnad: 150:- inkl. lunch, kaffe och kaka.  
Anmäl om du har allergier eller är vegetarian. 

Christer Strömholm

Anton Dich
16.6–25.8 2019 

kronobergs läns 
bildkonstmuseum
ljungbergmuseet 

www.ljungbergmuseet.se



Lördag 9 november kl 13–15

Arkivens dag på Ljungbergmuseet
Personal från museets arkiv finns på plats 
för att visa guldkorn från samlingarna.

Tisdag 12 november kl 19

Tillbakablick i vår historia 
Ån Lagans betydelse för staden. 
Spännande berättelser av Krister Ljungberg. 
Entré 80:-, medlem i Ljungbergmuseets Vänner  
50:-

Söndag 15 december kl 16

Vännernas medlemskväll
Ljungbergmuseets Vänner uppmärk-
sammar Ann Margret och Sven 
Ljungbergs födelsedagar. Kvällen inleds 
med att Kenneth Sjöö berättar om sitt 
konstnärsliv. Därefter blir det dragning 
i närvarolotteriet och i det årliga 
konstlotteriet. Vi avslutar med en enkel 
förtäring och mingel.
Alla medlemmar i vänföreningen välkomna!

7 september–17 november

Porträtt Nu 

30 november–26 januari 2020 

Kenneth Sjöö 



ljungbergmuseet 
är Kronobergs läns Bildkonstmuseum. 

Vi 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. Förutom de stora utställningssalarna finns här 

kafé, museibutik, filmsal samt konst pedagogisk verkstad. 
Vi organiserar även volontärer. Är du intresserad av att hjälpa till  

på museet någon helg då och då eller vid evenemang och vernissager? 
Hör av dig till oss så berättar vi mer!

ljungbergmuseets vänner 
är en stödförening för Ljungbergmuseet 

med fler än 500 medlemmar fördelade över hela landet. 
Föreningen vill skapa möjligheter till kulturella möten och erfarenhetsutbyten. 

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

Avgiften berättigar till fritt inträde, 10% rabatt i museishopen 
och oftast gratis eller reducerade entréavgifter till museets evenemang.

Även deltagande i det årliga konstlotteriet! 
Årsavgiften för enskild medlem är 200:-/för par 300:-

Ungdomar under 25 år betalar 100:-/för par 150:- 

Varmt välkomna!

ljungbergmuseets verksamhet stöds av 
Region Kronoberg, Ljungby Kommun, Statens Kulturråd,  

Almlöfs förlag, KPMG, Swedbank, Nordea, Länsförsäkring Kronoberg, 
Herenco, Ljungby Maskin, Svetruck, Gibon, Sundström Safety, Cooee, 
Engwalls Bil, Maxi ICA Stormarknad, Sensus, ABF Kronoberg, Ahlberg 

Bil, Henjo, Gustav R Johansson, Ljungby Energi, Hotel Terraza, RH Dekor, 
Arket, Ljungbybostäder, Källemo, Rörcenter, Sohlbergs, Nea,  

IP-Modeller, Brunskoggruppen, Chotto Holdning

Strandgatan 5, 341 44 Ljungby, 0372-620 36 
info@ljungbergmuseet.se, www.ljungbergmuseet.se 

Öppet tisdag–fredag 12–17, lördag, söndag 12–16 
 Sista torsdagen i varje månad, kl 12–19
Följ oss gärna på facebook och instagram


