
                                     Lövstabruks kulturförening/Galleri 9 
                                                   & Föreningen Counterpoint 

                                      
        
    
  

                                           Program april - december 2016 
                                                         Sommarsamtal. Tema: ”Långa linjer  
                                                           kunskaps- och kulturutveckling ”.  
                                                                Dessutom: Bildkonst, musik,  
                                                                    skrivande/läsning. 

    Konst 
                    Hela säsongen visas: Lotta Melantons skulptur ”Ägget” i trädgården på Stora gatan 9 samt  
                    ”Uranus”, som ingår i den astronomiska installationen Sweden Solar System. Den står på  
                    Bygdegårdsföreningens mark nära Stora magasinet i bruket. 

 

 

Under juli-augusti möter vi  ’Collages  och texter’ av Ingegerd Aurell, som 
skildrar bygget av den stora sänktunneln vid Riddarholmen; en berättelse i ord och 
bild om ett mycket stort byggprojekt och en hyllning till arbetet. 
 

Ingvil Stille återkommer med ’Målningar och Ekfraser’, bilder och texter, vilka 
uttryckligen vill tala med varandra; hon, liksom Aurell, knyter alltså an till en sedan 
antiken använd konstnärlig uttrycksform. 

Galleri 9 öppet 12-17 alla dagar (utom måndagar) 

Söndag 3 juli 13.00: TEXT och BILD i samtal, sommarutställningen ÖPPNAS.  
Musik på klavikord.                     
                               

Sommarsamtal 

Välkomna också till goda samtal med våra författar- och forskargäster jämte andra  
engagerade medmänniskor.   
 Av Klas-Göran Karlsson, historiker från Lund, har vi fått uppslag till tema för våra 
sommarsamtal. Hans bok ”Urkatastrofen” (2015), hjälper oss förstå bakgrunden till  
dagens våldsamma och komplexa internationella situation: Första världskriget pågår  
faktiskt ännu! -  Musikpedagogen Nadja Boulangers idéer om” långa linjer" i musik- 
historien har även inspirerat 



Tisdag 28 juni 18.00 Sommarsamtal 1 
 Seminarium. Stora gatan 9 samt i kyrkan.  Inom ramen för 21:a internationella orgelakademien i 

Leufsta Bruk samtalar vi om tolkning: Tradition, förnyelse, om 
långa linjer i musik och musicerande. Ansats kanske i 
musikpedagogen/dirigenten Nadja Boulangers idéer.  
Gary Verkade, Pieter Dirksen, Bengt Tribukait o.a. deltar. 
Samverkan med Föreningen Klaverens hus, som bidrar med 
kompetens och instrument. 

  

       Tisdag 5 juli 18.00. Sommarsamtal 2.  
 ”Livets långa resa från  urcell till medvetande”.   Kulturföreningens särskilde inspiratör och 
  gynnare  Ingemar Ernberg, tumörbiolog, cancerforskare, mångvetare, besöker oss på nytt. 
 

        

                  

                                      
       
      

 Tisdag 12 juli  18.00 Sommarsamtal 3 
 Sebastian Johans, konstvetare, konstkritiker kulturjournalist etc., ser långt ut och djupt ner i  
 konstens   historia. Sebastians  temarubrik:  

 ”Bild över bild. Det gäller att se vad du målar över..” 

                                                           
                                                                                      
    

       
         Över ett utsnitt av Vermeers kända Delftutsikt har vi lagt bilden av M.Hulots badhotell i filmen 
          Semestersabotören, ett tilltag, som handlar om ett par av konsthistoriens mer berömda väggytor! 

 Söndag 24 juli 13.00 Sommarsamtal 4 - Obs- dag och tidpunkt!         

Om vår samtida Shakespeare. Skådespelerskan Stina Ekblad ger oss med sin stora 
konstnärliga erfarenhet perspektiv på vår mest tidlösa författare, vars död inträffade för 400 år 
sedan. Hans oändliga människokunskap räcker för oss alla! 

                                                                                

Tisdag 26 juli 18.00 Sommarsamtal 5
  "Planetskötsel på sikt: kan vi lära något av universum?” - Bengt Gustafsson, astrofysiker, 
författare i livsåskådningsfrågor, fortsätter vårt ”sommartänkande” på temat ”långa linjer” i 
kunskapens och konstens evolution.  



  Tisdag 2 augusti 18.00 Sommarsamtal 6    
 Klas-Göran Karlsson, historiker, Lund. K:s forskning och författarskap 
gäller förvisso  ”longitudinella” skeenden, som möjliggör historikerns 
förståelse av en till synes kaotisk samtid.  
Titlar: ”Historien är närvarade”,  ”Historiens nu”,  ”Folkmordens 
historia”; i ny uppmärksammad  bok ”Urkatastrofen” (2015) visar han, att  
Första världskriget ännu pågår!  

  
 Tisdag 9 augusti 18.00 Sommarsamtal 7. 
 Cecilia Persson, materialforskare vid Ångströmlaboratoriet, fokuserar spjutspetsen inom 
materialforskning på reservdelar för kroppen. Dess tillämpning kan ge oss nya material, speciellt 
anpassade för patienten". 
Temat har en särskild signifikans i Leufsta bruk, en gång platsen för en på sin tid avancerad  
 och revolutionerande materialframställning. Inslaget är vårt särskilda bidrag till Vallon-  
 bruksveckan.     

Musik 

Söndag 29 maj 15.00 Morsdagskonsert. Riksspelman Anders Mattsson, nyckelharpa samt 
Maria Hallengren, piano och sång.  Samverkan med  Stiftelsen Leufsta. Bakelse och kaffe ingår i 
entrébiljetten 200:-. Leufsta Herrgård. 

27juni-1 juli 
21:a Internationella orgelakademien i  Leufsta bruk. ”Från Zweelinck till J.S. Bach”.                                   
Samverkande parter: Musikhögskolan i Piteå,  Nova Akademi Jakobstad, Uppsala stift, Tierps                                                          
och Frösåkers pastorat, SENSUS. Master classes. Konserter varje kväll 19.00. Kom och lyssna! 
28 juni 18.00 seminarium * + konsert. Cahmanorgeln i Leufsta bruk och Schwanorgeln i Börstil  
står i centrum! 

            



Fredag 19 aug. 16.00 
Bengt Tribukait återkommer - efter en akut sjukdomsperiod - med sitt efterlängtade program 
på Cahmanorgeln, ”Den glade Bach”. 

Lördag 20 augusti 14.00. Ljudkonst och EAM: Musik av/från EMS och IDKA, grupper av 
komponister och performanceartister som arbetar i digitala medier, också i kombination  med 
akustiska instrument. Producent/regissör: Pär Johansson, komponist, ljudkonstnär.  
Trädgården Stora gatan 9.                                   
              

Lördag 10 sept. 16.00. Bengt Tribukait vid Cahmanorgeln och cembalon: J.S. Bach, 
Das wohltemperierte Klavier. Bengts cembalo är byggd av Matthias Kraemer
efter ett originalinstrument från 1728, året för Cahmanorgelns ”ankomst” till Leufsta Bruks kyrka.

 

Söndag 11 dec. 16.00. Adventsmusik på Cahmanorgeln.  
Lukas Arvidsson med verk av Bach och Buxtehude. Recitationstema:  
”Vad kärlek i min värld har byggt, det  river jag ej ned..” 
                                                    
              

  

Lövstabruks kulturförening. Org.nr 802416-1450 
Ordf. Ann-Marie Wikander, kassör Hans Wallenberg. 
Counterpoint, ideell förening. Org.nr 802496-4838, repr. särskild 
musikalisk kompetens; i styrelsen: Gary Verkade, Dan Lönnqvist. 
Medlemsavgift 100:-/år. bg 5712-3127. Tel 0294 31129 
websida: http://parjohansson.se.  
Verksamhetsledare: Birgitta Östlund Weissglas (BÖW) 
Föreningarna har samverkansavtal med ABF och SENSUS studieförbund.  

Verksamheten stöds av bl.a. AB Tierpsbyggen, som  generöst ställer lokal  
på Stora gatan 9 till förfogande, Tierps kommun samt ad hoc av skilda goda givare. 
  
Entré till Sommarsamtal 100:-; till konserter 200:- 

Biljetter, platsreservation 02904 31129 (telefonsvarare). 
Biljetter skall också kunna bokas/förköpas on line via Biljettmonster.se 

         

http://parjohansson.se


! Pärlbåtssnäckan - föreningssymbol. 


