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Välkommen till en speciell lördag  - 6 augusti - i Lövstabruk  

 
Möte med aktuell och angelägen konst, musik, dikt. Samvaro med skönhet och 
engagemang. 

 
Plats Leufsta Herrgård. Värdar: Stiftelsen Leufsta, Lövstabruks  kulturförening, Wärdshuset Leufsta. 
. 
 
Kl 13.00 

Carl Johan De Geer, konstnär, författare,  
berättar om sitt självbiografiska skrivande – JAKTEN MOT NOLLPUNKTEN  - 
samt visar sin film om konstnären Lena Svedberg. 
                                                

           
 
Paus.- Wärdshuset serverar afternoon tea.   
Tillfälle att ströva i Herrgårdsparken. 
 
* 
 
Kl 16.00 

Jeanette Meyer, mångsidig artist, sångerska,  
presenterar i ord och toner programmet SÅNGER I ROSA – berättelsen om  
en stor aktuell diktare, Nelly Sachs. 
 

            Nelly Sachs, poet, nobelpristagare, kom som flykting  
till Sverige och utvecklade här ett unikt författarskap. Flera böcker OM henne och hennes verk i 
nyutgåvor har just kommit. Jeanette Meyers gestaltning är gripande och vacker. 
 
Böcker lottas ut vid föredrag och konsert  
 
 
Vänd på bladet för mer information! 



 

Lövstabruk en unik kulturmiljö  - Sverige vackraste bruk. 
 
Vi välkomnar till kulturarrangemang, där konst, musik, dikt samspelar med  
platsens skönhet och miljöns historiska minnen, samtidigt som vi blickar framåt. 
 

Carl Johan De Geer,  
oavbrutet verksam och engagerad konstnär, författare och filmare. 
besöker oss, främst i egenskap av skribent och filmskapare. 
Hans film om ungdomsvännen, konstnären Lena Svedberg, aktualiserar ett ovanligt 
konstnärskap och ett gripande livsöde. 
Vi kan också visa ett par originalverk av Lena Svedberg. 
 

Jeanette Meyer 
är lyrisk-dramatisk sopran med kvalificerad sång- och operautbildning.  
Hon säger:  
”I mina konserter ger jag uttryck åt den glädje, sorg och kärlek som finns i all världens sång- 
diktning. I min repertoar samlas opera (Puccini, Verdi, Bizet), romanser (spanska, svenska,  
ryska mm), folkpoesi, tango och hebreiska rytmer. Vid många sångframträdanden ackompan- 
jerar jag mig själv på piano och spelar även dragspel.”   
 
Sånger i rosa är ett rikt program, som blir berättelsen om ett märkligt diktaröde. 
Nelly Sachs kom som flykting till Sverige undan nazismen 1940; Selma Lagerlöf spelade  
en viktig roll för att hon kunde få en fristad hos oss. Nelly Sachs fick Nobelpriset 1966. 

I ett flertal nya böcker, av Aris Fioretis, Arne Sundelin m.fl., har hennes märkliga öde 
skildrats. Hennes verk  - titlar som Än hyllar döden livet, Flykt och förvandling - har   
kommit i nyutgåva.  

Välkommen alltså till Lövstabruk 6 augusti. 

Man kan börja dagen med att se konst: I Stora magasinet visar Stiftelsen Leufsta verk  
av Camilla Pyk och glaskonst av Erik Höglund. Lövstabruks kulturförening presenterar   
Sveriges kanske mest framstående träsnittskonstnär, Kristina Anshelm. 

Ät något gott: Wärdshuset har en fin lunchmeny, brukets caféer andra erbjudanden.  

Kl. 13 börjar vårt program. 

Entréer till dagens program: Att möta Carl Johan De Geer, lyssna till Jeanette Meyers 
program Sånger i rosa samt inta Wärdshusets Afternoon Tea kostar tillsammans 400:-. enbart 
föreläsning eller enbart konsert kostar 250:-. 

Rabatt med 20% om man kan uppvisa UNT-kort. Ytterligare information och förbokning på 
tel. 0294 310 70 eller 0294 311 29. 

 

  och Stiftelsen Leufsta samverkar kring föredraget Jakten mot Nollpunkten.  

och Lövstabruks kulturförening samverkar kring konserten Sånger i Rosa.              


