Lövstabruks kulturförening (LKF)
http://lovstabruk.parjohansson.se

PROGRAM 2012 - vår-sommar-höst
med varierade inslag för skilda intressen.
I. Skrivarretreater: 27 - 29 april: Text och samtal.
h 31 maj-3 juni: Bilderbokskurs i samverkan med
Fimafeng förlag. h 18-21 juni h 5-8 aug.: Text
och samtal. h Retreater också i okt. och nov..

Sommarutställing (vernissage 30 juni): Ferdinand
Bobergs teckningar från Lövstabruk 1921. Anna
och Ferdinand Boberg gjorde ett storverk genom sin
dokumentation (över 3000 bilder!) av intressanta kulturmiljöer i Sverige. Projektet presenteras i en vacker
bok av Louise Nyström, som inviger vår utställning.

II. - Internationell orgelakademi i samverkan med
Hållnäs-Österlövsta församling, Piteå, Jakobstad, Århus,
Trondheim musikhögskolor. Master classes
och konserter. Vecka 26 och 42. Se hemsidan.
III. Konserter
a. Musik på Cahmanorgeln:
Annandag påsk 9 april 16.00: Lukas Arvidsson,
organist i Kristus Konungens k:a i Göteborg, framför
påskmusik. h Lördag 30 juni 16.00: Gary Verkade,
professor i orgelspel vid Piteå Musikhögskola, ger
konsert inom ramen för Internationella orgelakademien vecka 26. h Lövstadagen lördag 8 juli: 17.00:
Lorens Bäck, ”orgelist” i Lövstabruk 1750 i Lukas
Arvidssons skepnad återvänder till sin orgel och spelar folk-och barockmusik. h 14 juli h 23 sept. 16.00:
Bengt Tribukait, internationellt verksam organist,
eminent Bachtolkare vid Cahmanorgeln, Lyssna på CD:n
Die Kunst der Fuge på Cahmanorgeln i Leufsta bruk. Rediviva.
Entré 100:-.till orgelkonserterna.
b. Löndag 28 juli 14.00: Digital ljudkonst och dans

i
samverkan med Elektronmusikstudion EMS och
Institutet för digitala konstarter, IDKA. Konstnärligt
ansvar: Pär Johansson, komponist, kulturföreningens
webmaster. Trädgården Stora g:an 9. Vd regn i Orangeriet.
Gratis inträde.

c. Lördag 18 aug. 14.00. Kammarmusik - då-, nu-,
sam- och framtida. Henrik Johansson & Gunilla
Sundin med Vänner, begåvade instrumentalister,
som odlar intresse också för ny musik. Kyrkans kor.

(Bonnier Carlsen 2010)
Upplandsmuseet har hjälpt oss ta fram kopior av Ferdinands teckningar.
Hela sommarens visas därtill ytterligare några verk av Ingvil Stille.
Öppettider: 11.00 – 17.00

V. SOMMARSAMTAL
Författar- och forskarmöten
Soppa serveras. Boklotteri. Bokförsäljning.

Lördag 30 juni 13.00. Louise Nyström, arkitekt
och byggnadshistoriker: Om Ferdinand Boberg och
hans och konstnären Anna Bobergs dokumentation
(1921) av industri- och kulturmiljöer, bl.a. Lövstabruk. Öppnande och presentation av utställning.
2. Tisdag 3 juli 19.00. Ingvar Svanberg, etnolog,
idéhstoriker: "Jag är Herr Archiatern mycket obligerad för anbudet af Påfoglarne" (Charles de Geer i
brev till Linné). Om apor, papegojor och andra exotiska
sällskapsdjur i 1700- och 1800-talets Sverige.
Ingvar är forskare vid Uppsala universitet och idog
författare, har skrivit flera populärvetenskapliga böcker,
senast Kanariefågelns svenska historia (2012), om
människans relationer till sina sällskapsdjur genom
tiderna. Boktitlar: Etnobotanik, Sex laxar i en laxask….Samling vid Volièren (Fågelhuset) intill Herrgården.

IV. Utställningar

Verk av Ingvil Stille inom ramen för Konst på Väg
(påskveckan). Ingvils bildskapande präglas av integritet, allvar och lekfull strävan efter förnyelse. Det är i
år 4:e gången som Ingvil visar sina arbeten hos LKF.

Mellanspel 7-8 juli c sh
Allas barnbarn – berättar-, bildskapar- och
skrivarträff för barn samt besteföräldrar .
För 6:e gången samlas far- och morföräldrar tillsammans
med barnbarn (egna, andras och - allas!) till samvaro i
Lövstabruk i samband med traditionella Lövstadagen,
som främst ägnas folkmusik. LKF Bju der på folk- och
barockmusik på Cahmanorgeln.

Se info under p. III på sid. 2 i denna broschyr.
3. Tisdag 10 juli 19.00. Karin Monié, litteraturvetare: Spelare, kungavän, landsflyktig introduktör av
Skinnstrumpa. - Karin är mångsidig kulturskribent,
författare till levnadsteckningar av Gustaf Ljunggren,
C.A.Hagberg, Euphrosyne Hagberg. Central frågeställning i dessa böcker kan sägas vara: Vad gör en
människa till den hon är (blir)? Ansats för vårt samtal med Karin finns i hennes nya bok, en biografi
över Lars Arnell (1781-1856), landshövding, officer,
översättare, publicist, ekonomisk äventyrare, möjligen kriminell.

4. Tisdag 17 juli 19.00. Anders Björnsson fil.dr h.c.:
"Militär avmakt och moralisk småmakt – Sverige
efter folkarméns avskaffande och legohärens återkomst." – Avskaffandet av värnplikten, hur gick det
till? Anders är historiker, publicist, kulturjournalist
och -debattör, författare till ett stort antal fack- och
skönlitterära böcker, ofta i essäistisk, polemisk, lärd,
spirituell och personlig stil, samt något av expert på
svensk krigs-, försvars- och militärhistoria.
5. Tisdag 24 juli 19.00. Beate Grimsrud, romanförfattare, dramatiker, filmare. Beate har nominerats till Augustpriset, Nordiska rådets litteraturpris,
mottagit Sveriges Radios romanpris m.fl. utmärkelser. I centrum för hennes bidrag till våra sommarsamtal finns hennes senaste roman En dåre fri
(Bonnierpocket 42:-), som alla lyssnare förutsätts ha läst,
ty Beate är mån om sina läsare! Kreativitetens villkor, skrivandets praktik, relationen mellan författarjag och fiktionsjag är teman som kan komma att
belysas.
6. Tisdag 31 juli 19.00: Möt Robert Nyberg, tecknare. Få konstnärer har fått sina bilder spridda i lika
hög grad som Robert Nyberg. I allt, från vykort och
flygblad i hundratusentals exemplar till seriestrippar
och tunnelbanekampanjer i storformat, har ingen kunnat undgå hans samtidskommentarer. De är lätta att
känna igen. Robert lyckas förena politisk skärpa
med varm humor.

Teckning av Robert Nyberg
(I pratbubblan: Är det utflykt, eller skall rullstolen säljas?)

Med våra bilder av världen utforskar vi den! Följ
med på en guidad tur i Robert Nybergs värld. Föreläsningen avslutas med att Robert tecknar med
publikens hjälp. Roberts böcker finns på Alfabeta förlag.
h

7. Söndag 5 aug. 14.00. Aslaug Kristiansen, utbildar
lärare vid universitet i Agder: Om begreppen Tillit och
Förtroende i ljuset av Martin Bubers filosofi. Aslaug
vill i sitt författarskap, sin pedagogiska praxis och
forskning aktualisera frågan om hur människor kan
växa. Till föredraget välkomnas alla som är engagerade
i spörsmålet om hur vi kan leva tillsammans i tillit, en
förutsättning för demokratin. Föredraget, som ingår i
skrivarretreat 5-8 aug., är öppet för alla. Böcker av Aslaug:
Tillit og tillitsrelasjoner, Til den andens beste. Unipub forlag
h

8. Tisdag 7 aug. 18.00. (obs. klockslag!):
Dialogseminarium. Matematiken som språk.
Inledare: Lars-Göran Johansson, Uppsalaforskare i
teoretisk filosofi. Steven Jörsäter, astronom, verksam i
näringslivet, och Sten Kaijser, matematiker, fortsätter
ett samtal, som vi tror kommer att engagera många.
Pythagoras sade: ”Allt är tal”; Einstein menade att Gud
är matematiker. Kan universum (mikro- och makrokosmos) förstås som matematiska strukturer, oberoende av
människan; är matematiken det språk som bäst beskriver vad verkligheten är? Vilken verklighetskunskap
utsägs i ekvationerna? Böcker av L.-G. J.: Understanding
quantum mechanics,1992, Interpreting Quantum mechanics, 2007.; av
Jörsäter: Vad är liv? 2010.
h

9. Tisdag 14 aug. 18.00. Maja Hagerman, författare
vetenskapsjournalist: Försvunnen värld. Om den största
arkeologiska undersökningen någonsin i Sverige. Den
gjordes i samband med byggandet av nya E4:an genom
Uppland. Maja är mångfaldigt belönad för sitt författarskap. Samverkan med Stiftelsen Leufsta. Försvunnen värld
är utgiven på Norstedts förlag 2011.
h

10. Lördag 13 oktober 14.00: Gösta Gahm, astronom,
Stockholms universitet, och Nils Brenning, plasmafysiker, KTH, finns på plats, då ”Astronomins dag och
natt” firas i hela landet, en manifestation som vill främja folkligt intresse för astronomisk kunskap. Vi deltar i
firandet genom att inbjuda till invigning av Uranusskulpturen i Lövstabruk inom Sweden Solar System
(SSS), en vetenskaplig-konstnärlig installation, iscensatt
av Gahm-Brenning: Globen i Stockholm representerar
solen med planetsystemets övriga inbyggare på skalenligt avstånd därifrån. På många platser i Sverige står i
dag SSS-konstverk som minner om objekt i vårt galaktiska grannskap: Planeten Uranus och Olbers komet anges således i Lövstabruk vid Bygdegården/skolan på
fastigheten Skärsättra 2:1. h
Länsstyrelsen och Upplandsmuseet övervakar de legala
och antikvariska aspekterna på projektet; Forsmarks
Mekaniska Verkstad skapar konstverket, som ju också
anknyter till brukens historiska och nutida roll inom
teknologi och naturvetenskap.h Program: Gösta och
Nils berättar om SSS, solsystem och galax; Erland
Zetterqvist, folkmusiker m.m., spelar på restaurerade
skolorgeln, ballonger, förfriskningar. Barockmusik,
inspirerad av epokens celesta matematik, framförs av
Lukas Arvidsson vid Cahmanorgeln. h Lövstabruks
Bygdegårdsförening är Uranusskulpturens ”huvudman”;
de två föreningarna samverkar kring projektet och är
stolta och tacksamma över samarbetet med Forsmarks
kraftverk/Vattenfall. Vi ses vid skolan/bygdegården. Veta mer?

Lövstabruks kulturförening
Org nr 802416-1450

och ABF/Uppsala län/Tierp välkomnar
till samtal, musik, eftertanke, stillhet.
Folkbildning, akademi, fri konst i möte

Vår - sommar - höst 2012

Besök http://www.astro.su.se/om-oss/sweden-solar-system-1.73574

h
Vi presenterar:
Kulturföreningens ”egna” författare: Birgitta Kling, Ann- Marie
Wikander, Ingegerd Aurell, Jörgen Sjöström, Ewa Edgren,
Kristina Gustavsson, familjen Lundvall m.fl., liksom .Fimafeng
förlags bilderböcker på små och stora språk i Norden.
INFORMATION/KONTAKT: http://lovstabruk.parjohansson.se/
Följ annonsering via turistinformationen i Lövstabruk (0294 31070)
Ring även +46(0)294 31129. E-post: a.birgitta.ostlund@telia.com

h
Ideellt verksamma Lövstabruks kulturförening stöds av bl.a.
Tierps kommun, AB Tierpsbyggen, Föreningen för Stockholms
Arbetarinstitut, organisationer och enskilda personer i bygden.

VÄLKOMMEN!
Lövstabruks kulturförenings symboliska logotyp - Pärlbåtssnäckan - anknyter
till en kunskapssyn, som förenar naturvetenskaplig, humanistisk och estetisk
verklighetsbetraktelse. Om föreställningen Gyllene snittet, som döljer sig där
bakom, talas nog i Sommarsamtal 8.

Ferdinand Bobergs teckning av Södra Porten
i Lövstabruk; intill denna finns kulturföreningens
lokaler (Stora gatan 9)

