
VÄLKOMMEN! 

Höstljus – en fängslande konstutställning 
      Lördag 16/10 kl 11.00-16.00 på Hotell Gamla Fängelset 

                            - Kaffeservering - 
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Färgstarka lokala konstnärer ställer ut sina konstverk: 

Bild 1 - Marjatta Karlsson, Umeå 

Den här ”annorlunda” tiden som varit har gjort mig nyfiken på ny målarteknik Akryl Ink. Det är så härligt när färgerna flyter ihop och ger mig 

skaparglädje till nya motiv. Jag hoppas sprida glädje och harmoni med mina målningar. Instagram: @jattaart 

Bild 2 – Ann-Katrin AX Sjögren, Umeå  

AX är fågelfanatikern som aldrig har slutat måla. I en värld av exkluderande design, effektivitets-optimering och corporate storytelling lyfter hon 

en annan historia. AX har målat i 38 år och teknikerna har varierat genom åren, men måleriet har alltid varit av föga traditionellt slag. AX är den 

evigt djärva, tänkande och udda fågeln som en dag ska måla hela världen. www.axart.se 

Bild 3 – Marianne Sandqvist, Umeå 

Mitt signum är de fantasirika husakvarellerna. Glädje och experimentlusta genomsyrar mina akvareller då jag ofta använder mig av mer kreativa 

och annorlunda tekniker utöver de traditionella.  www.gallerisandqvist.se                             

Bild 4 – Maria Lundström, Gräsmyr 

Maria Lundström är bildkonstnär i Gräsmyr utanför Umeå. Där driver hon ett galleri i salsdelen av en gammal Västerbottensgård. Maria arbetar 

främst med tusch och akvarell och tar inspiration ifrån naturen och människor. www.mariajelundstrom.se 

Bild 5 – Caroline Nyström, Holmsund  

Jag älskar att måla, låta färgerna flöda och leva sitt eget liv! Befriande, spännande och utvecklande på samma gång. Upplevelser som jag gärna 

delar med mig av till andra människor. Ny hemsida publiceras den 14/10.  www.artofcaroline.com 

Bild 6 – Karolina Lindgren, Umeå  

Mina konstverk i glas är unika ögonblick som naturen i Västerbotten bjudit mig på och min fotokonst är spunnen ur min kärlek till naturen.  

Det vackra, livgivande och helande rummet som finns där någonstans för oss alla och som viskar - Vakna Livet är Nu!   

Förutom att skapa konst tycker jag också väldigt mycket om att låta pennan bli en förlängning av hjärtat och reflekterar gärna om livet.  

Frön från möten med människor som jag mött under livets väg tillsammans med mina reflektioner har skapat texter som finns i mina böcker; 

Vintersnö viskar om livet genom fyra årstider. Texterna i böckerna förstärks av mina naturbilder från Västerbotten. www.karolinalindgren.se 

 

             

 

  

Hotell Gamla Fängelset, Storgatan 62 

 www.hotellgf.se, info@hotellgf.se Tel: 090-100 380 
                                          

-  Försäljning av Midnattsljus - Hantverk av Ingrid Nylén, Ammarnäs  

   Midnattsljus föddes ur en längtan efter ett liv närmare det osynliga. Efter de väsen som bor djupt inne i skogarna. 

   En snabb rörelse i ögonvrån, en stor uggla som iakttar. Kraften i det som inte vill förklaras. Ett sätt att leva som på      

   många platser kanske är glömt, men här i högsta grad vid liv. Jag tror på vikten av små ritualer i vardagen och jag  

   hoppas att mina ljus kan få vara just detta. En hyllning till det sagolika. Tänd och känn universum krypa närmare. 

   Ljusen är handgjorda i Ammarnäs och etiketterna, som är inspirerade av månen, är designade av Miranda Persson. 

-  Höstinspiration – Blomsterlandet Strömpilen                          
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