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Nick Furderer på Nord
Englandsfödde Nick Furderer, verksam i Lindesberg, har en utställning på Galleri Nord perioden
23 mars–7 april.
Utställningen innehåller mixed media-bilder
och bär namnet ”Regarding Horizons. Det blir
Furderers femte separatutställning på Galleri
Nord. Han har tidigare även ställt ut i bland
annat Borlänge och Ludvika.
Vernissage för ”Regarding Horizons” blir det
på lördag den 23 mars.

Klingspor-Ekelunds tankar
Katarina Klingspor-Ekelund har en utställning
på Konstfrämjandet Bergslagen i Wadköping
6–28 april.
”Tankar söker tänkare” är titeln på utställningen som innehåller fotografi och skulptur
och vars verk kretsar kring människans tankeprocesser.
Klingspor-Ekelund är bland annat utbildad
på Konstfack och har sin verksamhet i Vaxholm.
Vernissage hålls lördag den 6 april.

Ordkraft på länsmuseet
”Undrien” heter den nya utställningen på Örebro
läns museum som pågår fram till den 28 april.
Utställningen är producerad av ord- och bildkonstnären Magnus Lönn, och har ett innehåll som ska öppna en väg för barn in i språket
genom ”språkliga lekar och ordens kraft att förvandla”.

Peter Larsson på Gotland
Den före detta örebroaren Peter Larsson har just
nu en stor separatutställning på Gotlands konstmuseum under namnet ”In till andra rum”.
Utställningen består av delar av hans produktion från 2005 och framåt– till exempel animerade filmer, konstfanzines, collage, pappskulpturer och screentryck.
Utställningen med Peter Larsson pågår fram
till den 21 april.

Mia Malmlöfs utställning ”Labyrint” visas på Örebro konsthall fram till den 21 april. Den beskrivs som en ”målerisk
installation” och består bland annat av målningar på akrylglas.
Bild: Urban Århammar

Runda med Alling-Ode

Påskrunda vid Hjälmaren

Nu på söndag den 24 mars är det dags för en
av de återkommande gallerirundorna i Örebro.
Rundan utgår från Konstfrämjandets lokaler
i Wadköping och leds den här gången av Bitte
Alling-Ode

Konstnätverket Söder Om Sjön, bestående av ett
20-tal konstnärer verksamma söder om Hjälmaren, har som vanligt sin årliga konstrunda i påskhelgen.
Konstrundan har sin bas på Säfstaholms slott
i Vingåker där det också blir vernissage på långfredagen den 29 mars. Några av konstnärerna
deltar enbart med verk på slottet, medan andra
har öppna ateljéer under hela påskhelgen.
Några som har öppna ateljéer är Birgitta
Hallqvist i Ateljé Hjälmarstrand utanför Stora
Mellösa samt Birgitta Lovén, Olle Hägglöf och
Stephen Sahlin – alla i Läppe.

Svangren och Roos delar
Astrid Svangren och Nina Roos delar på utrymmet under vårsäsongens sista utställning på
Galleri Örsta i Kumla då de visar måleri under
perioden 13 april–15 maj.
Astrid Svangren är utbildad i Malmö och verksam i Köpenhamn. Hon har tidigare bland annat
varit en av de konstnärer som valts ut att göra om
ett av rummen i Bonniers konsthall i Stockholm.
Nina Roos från Finland är verksam i Helsingfors där hon också är utbildad på Konsthögskolan. Båda är representerade på Moderna museet
i Stockholm.

Konstskolan på Astley
I drygt en vecka till går det att se verk av elever vid
Örebro konstkola på Galleri Astley i Uttersberg.
Det är konstskolans vårutställning som lokaliserats till det gamla stationshuset i Bergslagen som
inhyser ett av traktens mest erkända konstgallerier. Utställningen avslutas den 31 mars.

Östra Vintergatan 104
Öppet mån–fre 10–17
EVAs Återbruk – välfylld second hand-butik
EVAs Skaparverkstad – handgjorda presenter och prylar
E.V.A. Media – hjälp med information och marknadsföring
EVA Service – städ, fönsterputs, om du inte kan ta dig till
tippen så hämtar vi sakerna du vill bli av med
Telefon: 0700 – 92 02 52
www.evakooperativet.se info@evakooperativet.se

Insekter i Wadköping
Hantverkarboden i Wadköping har veckolånga
utställningar med både konst och hantverk under våren.
Vecka 13, tisdag den 26 mars till söndag den
30 mars, är det Maria Holmbergs måleri som
visas. ”Ögon för småkryp” kallas utställningen
som innehåller växt- och insektsmotiv.

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

gilla örebro tidning på facebook
så får du en

rabattcheck på 50 kr
vid ett köptillfälle för minst 100 kr
att använda i EVA-Kooperativets

second hand-butik

EVAs Återbruk på Östra Vintergatan 104
www.facebook.com/pages/Örebro-Tidning/354988587847765

