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Stefan Rydéen på Örsta
Stefan Rydéens utställning ”Nattens alla solar”
visas en vecka till fram till den 24 mars på Galleri
Örsta i Kumla.
Utställningen innehåller måleri och glas och
har också haft flera musikaliska gäster som har
uppträtt bland verken för att ge en extra dimension.

IngBritt Lundh i Kumla
IngBritt Lundh har en pågående utställning i
Kumla fram till den 23 mars.
Utställningen har fått titeln ”Naturens speglingar”, innehåller måleri och går att hitta i Utställningshörnan på Kumla bibliotek.

Martin Bogren visar foto
I går hade fotografen Martin Bogren vernissage
för sin utställning på Black Door Gallery i Örebro.
Martin Bogren är baserad i Malmö och har
haft en lång rad utställningar och även givit ut
flera fotoböcker, den första redan 1996 om popbandet The Cardigans.
Utställningen i Örebro heter ”Boys don’t cry”
och pågår fram till den 6 april.

Nordenskiöld föreläser
Konstnären och designern Gustaf Nordenskiöld
kommer till Örebro för att föreläsa om sitt konstnärliga arbete i veckan.
Platsen för föreläsningen är Örebro läns museum och dagen onsdag den 20 mars.

Öhrn-McDaniel om kläder
Linda Öhrn-McDaniel, som forskar och undervisar i modedesign i USA, föreläser på Örebro
universitet den 21 mars under rubriken ”Tankar
om liv och kläder. Det är samma titel som hennes
utställning i universitetets konsthall har. Utställningen pågår fram till den 17 april.

Elisabet Janssons experimentella textilfärgning, där hon använt bland annat rost och te, går att se i en utställning
hos Konsthantverkarna i Örebro fram till den 10 april.
Bild: Urban Århammar

Utställning inför vegofest Slutspurt för Wahlstedt
Utställningen FriHet på Kulturhuset kan ses som
en uppladdning inför årets upplaga av Vegofesten den 27 april.
Det är Kelly Nguyen, Vendela Linder, Anneli
Linder och Jonas Linder som tillsammans ställer
ut bilder och plagg. Vernissage blir det den
4 april och sedan pågår utställningen fram till
och med Vegofesten.

Sista veckan med Roine
Fram till på onsdag den 20 mars pågår en konstfotoutställning av Roine Magnusson på Galleri
Nxt Door vid Tysslingen. Magnusson är exempelvis känd för samarbetet med Åsa och Mats
Ottosson, vilket bland annat resulterat i boken
”Kor – en kärlekshistoria”.

Hallén på Blå Soffan
Hanna Hallén ställer just nu ut på Galleri Blå
Soffan i Kopparberg. Hallén kommer från Halmstad, men har gjort utflykter till både Portugal
och Holland innan hon återvände till hemstaden.
Utställningen i Kopparberg består mestadels
av hennes specialitet som är figurativt måleri
med fantasiinslag i akryl, men även fotografi och
textil finns med i utställningen som pågår fram
till den 23 mars.
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Lena Wahlstedts utställning i Hallsbergs konsthall går in på slutspurt och finns att se fram till
på onsdag den 20 mars.
På utställningen visas abstrakt måleri inspirerat av naturen. Lena Wahlstedt är verksam
i Norrköping.

Martin Möller i Lindesberg
Fram till och med den 3 april visas Martin Möllers utställning ”Människor, landskap och rymdmotiv” på Galleri Konstrummet i Lindesbergs
stadsbibliotek.
Utställningen består av målningar som Storåbon Möller skapat från 80-talet och framåt.

Vårsalong i Laxå
Från och med idag den 17 mars och fram till nästa söndag den 24 mars har Tivedsbygdens konstförening sin vårsalong på Laxå bibliotek.

Tipsa Örebro Tidning
Om du har tips på vad som händer i Örebrotrakten kan du tipsa Örebro Tidning på adressen
info@orebrotidning.se.
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