
Tisd. 8/8 18.00  Sommarsamtal 7. 
Sebastian Johans, konstvetare, konstkritiker: 
”Konst utomhus-offentlig konst-minnesmärken”. 
Varför orsakar sådant ofta förtret, ilska, satirisk  
motattack (t.ex. blöjor på änglaskulpturer)? 
Programmet är Kulturföreningens bidrag till 
Vallonbruksveckan, 

Lörd 12/8 14.00.  Sommarsamtal 8 
OBS DAG OCH TID! 
Möte med Anders Kompass, f.d. FN-diplomat,  
nu vid UD. Hur har vi det med civilkuraget? 
Ta ställning? Mod eller ”bara” göra sitt jobb?   
Om att lyda sitt samvete. A.K. vet vad det kan 
leda till. 
            
  
Sönd.13/8 14.00  Digital Ljudkonst och EAM med    

kompositören Pär Johansson, EMS. 
Tema: ”Metall”. Unik ljudupplevelse  
i det fria! Verk skapade enligt en 
besinningens metod. 
Trädgården Stora gatan 9. Fri entré. 
                                                                                    

  

Lörd 16/9 16.00 Bengt Tribukait vid  
Cahmanorgeln låter oss möta ett av de 
stora Bachverken i dess helhet. 

Lörd 14/10 16.00 Koralen - ett av Reformationens 
särskilda bidrag till kyrkomusiken. Lukas Arvidsson  
vid Cahmanorgeln. Ein fester Burg.. Allena Gud i 
Himmelrik; församlingen sjunger. 

Fre-sö 6-8 /10  Skrivartretreat: Din text = vår text.  
           

 
Söndag 10 dec. 16.00. Adventsmusik  
på Cahmanorgeln. Dan Lönnqvist med 
verk av  Bach och  Buxtehude. Recitation:  
”Gud sade:’Vad kärlek i min värld har 
byggt, det river jag ej ned’” (Topelius).                                                                                    

      * 
Lövstabruks Kulturförening ideell förening. Org.nr 802416-1450.  
(Ordf. Lena Köster Kaijser, kassör Hans Wallenberg.) och 
Counterpoint, ideell förening. Org.nr 802496-4838, repr. musikalisk 
kompetens (i styrelsen: Gary Verkade, Dan Lönnqvist, Birgitta Östlund 
Weissglas, BÖW). Medlemsavgift 100:-/år. bg 5712-3127.  
Tel 0294 311 29 websida: http://parjohansson.se.  
Verksamhetsledare BÖW. 
Föreningen har samverkansavtal med Tierps pastorat, Studiefrämjandet 
och SENSUS studieförbund. Verksamheten stöds av bl.a. AB Tierps-
byggen, som generöst ställer lokal på Stora gatan 9 till förfogande, 
Tierps kommun samt ad hoc av goda givare. 
Information: Tel 0294 31129 eller 0294 310 70 (turistinforma- 
tionen). Entré till konserter 200:-, till ”Sommarsamtal” 100:-. 
Biljett kan förbokas gm inbetalning till bg 5712-3127 

! Pärlbåtssnäckan - en liten bläckfisk, vars skal lär växa till  
enligt logaritmen för Gyllene Snittet - är föreningens symbol. 

Lövstabruks kulturförening/Galleri 9 
           & Föreningen Counterpoint 
                            Stora gatan 9 Lövstabruk 
  
                 

                                      
      

         

Program april - december 2017 

      Sommarsamtal.  
Tema: Kunskap för insikt och besinning  

               
             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 intill Stora 

magasinet i bruket. 

 Under juli-augusti visas   
 Dokumentära foton från ”gamla” Tierp av Ulf larsson 

och ”Rörelse i stillbilden” av Gabor Harrer 
       

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

  
                               
  

   SOMMARSAMTAL 
   Välkomna till goda samtal med våra författar- och 
forskargäster och andra engagerade medmänniskor.  

Se Kalender på följande sidor. 
   Tema för Sommarsamtalen kommer ur insikten att vi 

behöver samla mod inför tidens politiska oro, dess 
uttryck för förakt för ”den andre”, dess motstånd mot 

fakta som kan störa vår världs- och självbild.   
    Kunskap leder till insikt och besinning, tror vi. Det 
goda, öppna samtalet är viktigt. Aktuella författarskap 

kommer till tals, forskare förmedlar information om ny 
kunskap och frågor om forskningen legitimitet och 

frihet aktualiseras. (BÖW)  
Program som berättar om föreläsningstema o.a. finns på 

Turistinformationen, kan läsas på vår websida samt 
beställas via e-post och telefon.  

                                                                      >> 

http://parjohansson.se


  

KALENDER 

26 juni-1 juli (måndag-lördag)                                              
22:a Internationella orgelakademien, IOA, 
 i Leufsta bruk.  

”Den nordtyska barocken och dess italienska    
anknytning”. Samverkande parter: Musikhögskolan i 
Piteå, Novia Akademi for applied studies, Jakobstad, 
Musikhögskolan i Trondheim, Uppsala stift, Tierps  
och Frösåkers pastorat, SENSUS. Master classes. 

Mån. 26/6 19.00 Konsert med Georgio Parolino,  
Cania Italien, vid Cahmanorgeln. 

Tis. 27/6 17.00 (!) Konsert med Jon Skogstad,  
Trondheim vid Cahmanorgeln: Recital för  
Antje Jackelén och oss alla. Se nedan. 
 

Tis. 27/6 18.00 Sommarsamtal 1  
Antje Jackelén, vetenskapshistoriker, 
teolog: ”Bortom karikatyrerna - om 
behovet av ett fungerande samspel  
mellan tro och vetenskap.” Galleri 9 

Ons. 28/6 19.00  Konsert med Dan Lönnqvist, 
Novia Akademi Jakobstad, vid Cahmanorgeln. 

Tors. 29/6 19.00  Konsert med Gary Verkade,  
Piteå, vid Schwanorgeln i Börstils kyrka. 

Fre. 30/6  19.00 Konsert med Orgelakademiens  
studenter vid Cahmanorgeln. 

Fri entré till Akademiens recitals.                                 
 

      

Sön. 2/7 13.00 Presentation av fotografisk bildutställning. 
Galleri 9. 

 
  Tis. 4/7 18.00                               
Sommarsamtal 2.  
Daniel Gillblad, dataforskare, KTH: 
”Artificiell Intelligens:   Människa 
maskin moral”. 
Vi står inför en ny tidsålder, där AI 
kanske gör Homo Sapiens till Homo 
Deus - men vill vi det? D.G.:s  
forskning pågår vid randen av fram- 

 tiden, som den redan formar.                          
       

KALENDER 

      Tis. 11/7 18.00     Sommarsamtal 3.  
 Ingemar Ernberg, genetiker, 
cancerforskare, läkare, folk- 
bildare och en återkommande 
kär samtalsgäst. ”Akademiskt 
ledarskap i kunskapens gräns- 
land” är I.E.:s tema.  
Exemplifiering: cancerforskning 
vid frontlinjen.Vetenskaplig kun- 

                                    skapsproduktion är nödvändig  
                                    och skall ha stark legitimitet. 
                                    Dess villkor angår därför oss alla. 
  
 
   Tis. 18/7 18.00  Sommarsamtal 4.  
   Per Svensson, författare, historiker,  
   ”Frihet, jämlikhet, reformation,  
    500 år med Martin Luther” är titeln  
    på P.S.’ viktiga bok, som detta  
    jubileumsår är ett  betydelsefullt 
    bidrag till förståelsen av vår självbild 
    och vår syn på Sverige som påstått 
    sekulariserat land. - Put the blame on 
    M.L.? Nej, så enkelt är det inte. 

                                                                                                                 
   Mån-on 24-26/7 Skrivarretreat:  
  ”Som barn är vi alla diktare” (Stig Dagerman). 
   Se nedan om tisdagens program, som ingår i  
   skrivarträffen. Vi fokuserar spörsmålet om  
   skrivande som kunskapsprocess. 
                                                                                                                                                                              
  Tis. 25/7 18.00  Sommarsamtal 5.  
   Stewe Claesons författarskap vittnar om integritet 
   och oavbruten strävan att gestalta hur våra liv 
   formas i mötet mellan idé och politisk-social verklighet.  
   S.C. har verkat som lärare i ”Litterär gestaltning” vid 

Göteborgs universitet och som 
folkhögskolerektor.  
Stewes insatser som förmedlare 
av samtida USA-poesi är hyllade. 
Han tror - liksom vi i Lövstabruks 
kulturförening/Counterpoint - på 
det öppna samtalet som bästa 
verktyg för ökad kunskap. 

          
         Tis. 1/8 18.00     Sommarsamtal 6.  

Ulf Danielsson, teoretisk fysiker 
och lysande essäist. 
Hans senaste bok har titeln ”Vårt 
klot så ynkligt litet” och inspirerar 
till besinning. Sina tankar om 
forskningens och universitetens 
frihet, som han dryftat i en rad 

   sammanhang, är nödvändiga i en 
                                    tid av populism och faktaresistens. 
                                                                              Forts. > 

  
    



  

                                                           
                                                                                      
    

       


