Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014
Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite
miniatyraktiviteter.
Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation är försenad och vi
har därför tvingats ställa in höstens mässa. Nästa mässa blir den 22 mars 2015.
Vi vill passa på att tacka er alla för ert medlemskap i Miniatyrsällskapet. Utan er skulle vi inte
ha Stockholms miniatyrmässa, eftersom föreningen är en förutsättning för att vi ska kunna
arrangera den. Det känns som om vi funnit formerna och att lokalerna, så som vi utnyttjar
dem nu på Hotell Anglais, fungerar utmärkt. Det som hänt med höstens mässa var ju inget vi
kunnat påverka.
Till höstens mässa hade vi bjudit in José Goméz från Spanien. I samband med mässan skulle
han hålla en kurs med tillverkning av en resväska. Nu hoppas vi att han kommer i mars
istället. José har varit hos oss tidigare och då gjorde vi en hattask i läder. En mer pedagogisk
kurs får man leta efter. Alla eleverna var klara på utsatt tid och kunde ta med sig hem en
öppningsbar hattask i utsökt läder. Väskkursen har alla förutsättningar att bli lika bra.
Resväskan som vi ska göra är öppningsbar. Dessutom kommer kursdeltagarna som en bonus
kunna köpa ett par ”kit” med väskor som matchar. Normalt säljer han inte ”kit” men gör ett
undantag denna gång. Mer detaljer kommer i nästa medlemsbrev.
Höstens program, innehåller:
• guidad visning på Sven-Harrys konstmuseum……
• en praktisk kurs med tips om tapetsering & golvläggning med Weronica Löhr
• tillverkning av Saintpaulier med Gunilla Tronje
• Julpyssel med middag
Hoppas att ni alla hittar något som lockar er och glöm inte att ni alltid kan kontakta oss med
tips och förslag på nya aktiviteter, för vi vill kunna erbjuda det ni helst vill göra.
Väl mött önskar Styrelsen

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter 19.00 på vardagar
Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61
Marie Hosinsky (kassör) 070-483 98 16
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 070-799 10 21
Anna Werner 08-660 04 01 och Weronica Löhr 073-502 40 20
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se
e-post: info@miniatyrsallskapet.se Pg 407 12 52-3

Dockskåp& Miniatyrer
Dockskåpshistoria på svenska av Birgitta Lindencrona
Sätt in 210 kr (175 kr + posto) på vårt Pg 407 12 52-3
och ange namn och adress så kommer boken på posten
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER
Att tänka på när du anmäler dig till en kurs:
• Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften
• Vid avbokning efter sista anmälningsdag, får du inte tillbaka kursavgiften om det
inte finns någon annan på väntelistan som kan ta din plats
• Kom ihåg att alltid avboka dig även om aktiviteten är gratis för det finns ofta en
väntelista
Tack för att du följer de här rutinerna. Det är till glädje för andra och även för kursledaren
som förberett och införskaffat material till sina elever.

AKTIVITETER I OKTOBER
Lär dig lägga ett trägolv, tapetsera & lägga en golvlist - onsdagen
den 1 oktober
Perfekt nybörjarkurs för dig som inte har lagt trägolv eller tapetserat tidigare. Weronica Löhr
lär dig att tapetsera & lägga golv som blir en liten display, där du kan ha en liten möbel. Du
får även såga till golvlist och lära dig att gira lister.
TID: Onsdagen den 1 oktober kl.18.00–21.00
PLATS: Östermalm, Stockholm. Adressen meddelas vid anmälan.
KOSTNAD: 250 kr inkl. allt material
TA MED: Nyfikenhet & frågor
ANTAL DELTAGARE: Max 6 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 3 personer.
ANMÄLAN: Anmälan görs till Weronica Löhr på tfn: 073-502 40 20 eller
contact@crazy4minis.com Du är anmäld när du fått bekräftelse från Weronica.
BETALNING: Pengarna tillhanda på Weronica Löhrs Bg 5244-5699, så fort du fått en
bekräftelse.

Lär dig bygga en väska med Jose-Maria Gomez –
fredagen den 10 oktober eller lördagen den 11 oktober
Tyvärr är denna kurs inställd, som en följd av att mässan är inställd!
Se ovan.

Väskans mått är 55 x 30 x 17 mm. Det tar ca 4-5 timmar att bygga väskan med lås. Se
färgbilder på Miniatyrsällskapets hemsida www. miniatyrsallskapet.se. I kursen ingår allt
material. Du får även lära dig att gör alla lås och de "gyllene" detaljerna på väskan som syns
på bilden ovan. Det finns även ett litet kit med samma byggteknik att köpa för
430 kr samt ett startkit för 480 kr, se bilden nedan.

TID: Fredagen den 10 oktober kl.16.00-20.00
och/eller lördagen den 11 oktober kl.10.00–15.00 med paus för egen medtagen lunch.
PLATS: Kvartersgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. Ta buss 611 från tunnelbanestation
Danderyds sjukhus eller Mörby Centrum. Åk till Erikslund. Gå över gatan och följ
Vallatorpsvägen fram till första husgruppen på höger sida, gula trähus. Mitt i gruppen vid
gästparkeringen är kvartersgården. Åker du bil kan du parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan
Vallatorpsvägen enligt beskrivningen ovan.
KOSTNAD: 900 kr
TA MED: Arbetslampa, liten pincett, liten tunn pensel, några borrar på 0,4 mm. Lunch på
lördagen.
ANTAL DELTAGARE: Max 10 personer
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer.
ANMÄLAN: Till Anna Werner tfn: 08-660 04 01 eller e-post: annawernerpuig@gmail.com
senast den 3 oktober. Tala om vid anmälan om du vill köpa något av det extra ”kiten”. Du är
anmäld när du fått bekräftelse från Anna.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse.

Stockholms Miniatyrmässa - söndagen den 12 oktober
Tyvärr är mässan inställd! Se ovan.
Nu är det dags för höstens miniatyrmässa. Missa inte den! Som medlem går du på mässan till
reducerat pris. Vi kommer att ha minst två utländska utställare. Vilka som ställer ut kan du
hitta på Miniatyrsällskapets hemsida i slutat av september Titta gärna förbi vårt bord och säg
vad du tycker om mässan. Är det något du saknar? Kom gärna med tips och förslag.
TID: Söndagen den 12 oktober kl.10.00-15.00.
PLATS: Scandic Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23. Tunnelbanestation Östermalmstorg,
uppgång Stureplan
KOSTNAD: 50 kr, vid uppvisande av giltigt medlemskort i Miniatyrsällskapet. Utan
medlemskort ordinarie mässpris 60 kr.
TA MED: Giltigt medlemskort.
ANTAL DELTAGARE: Obegränsat.
ANMÄLAN: Behövs ej, det är bara att komma.
BETALNING: Betalning på plats. Gärna jämna pengar.

Guidad visning på Sven-Harrys konstmuseum - torsdagen den 16
oktober
Vi får en guidad visning av Sven-Harrys hem och konstsamling uppe på museets tak. Detta är
en kopia av Sven-Harrys tidigare hem, 1700-talsgården Ekholmsnäs, som ligger ute på
Lidingö. I Ekholmsnäskopian visas museets permanenta samling.
Vi får också en guidad visning i konsthallen av utställningen Estrid Ericson – Svenskt Tenns
grundare och stilikon. Utställningen presenteras i tre salar med tema Tiden före Josef Frank,
Dukning samt Tolvekarna. Tolvekarna är namnet på Estrid Ericsons sommarhus på Tyresö,
som var en viktig inspirationskälla för hennes konstnärliga skapande.
– En utställning om Estrid Ericson ligger helt i linje med vad jag vill med konsthallen. Jag har
alltid varit intresserad av inredning och eftersom mattor, möbler, rumsligheter och konst
hänger ihop i en helhet är det så de måste visas. Det är skälet till att jag lät bygga en kopia av
mitt hem, säger Sven-Harry Karlsson.
TID: Torsdagen den 16 oktober. Samling kl.16.45. Guidad visning kl.17.00–18.30.
PLATS: Sven-Harrys konstmuseum, Eastmansvägen 10-12, Stockholm (Vasaparken).
KOSTNAD: 100 kr, reducerad inträdesavgift. Föreningen bjuder på guidningen.
ANTAL DELTAGARE: Max 15 personer
MINIMIANTAL: För att visningen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 10
personer.
ANMÄLAN: Till Ma-Lou Mathias tel. 070-799 10 21 eller mail ma-lou.mathias@comhem.se
senast måndagen 6 oktober. Du är anmäld när du fått en bekräftelse från Ma-Lou.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse.

AKTIVITETER I NOVEMBER
Tillverkning av Saintpaulier med Gunilla Tronje – söndagen den
2 november
Gunilla lär oss göra en Saintpaulia i miniatyr. Alla som har sett Gunillas blommor på ”Gördet-själv” bordet på Miniatyrmässan vet hur äkta de ser ut, så ta tillfället i akt att lära dig hur
man gör.
Saintpaulia är en typisk blomma på fönsterbrädan i många svenska hem ända sedan 1894, då
de första plantorna drogs upp på Uppsala botaniska.
TID: Söndagen den 2 november kl.10.00-14.00
PLATS: Iggesundsvägen 52, Enskede
KOSTNAD: 400kr
TA MED: Utrustning enligt den lista Gunilla sänder ut efter anmälan till kursen.
ANTAL DELTAGARE: Max 6 personer.
ANMÄLAN: Till Gunilla helst på mail: gunnar.tronje@comhem.se men det går också att
ringa på tfn: 08-86 08 07. Du är anmäld när du fått bekräftelse från Gunilla.
BETALNING: Betalning sker på plats. Gärna jämna pengar.

Julpyssel - söndagen den 16 november
Söndagen den 16 november kan vi alla glädjas åt att få julpyssla tillsammans. Under några
timmar gör vi juldekorationer i miniformat. Eva Malmsten har förberett några trevliga
julpyssel som det går att köpa material till. Men om du hellre vill pyssla med något eget, går
det naturligtvis lika bra. Som alltid är vi glada om ni själva har några förslag på julpyssel att
dela med er av. Föreningen bjuder på en enklare förtäring.
TID: Söndagen den 16 november kl.13.00 – 18.00
PLATS: Kvartersgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. Ta buss 611 från tunnelbanestation
Danderyds sjukhus eller Mörby Centrum. Åk till Erikslund. Gå över gatan och följ
Vallatorpsvägen fram till första husgruppen på höger sida, gula trähus. Mitt i gruppen vid
gästparkeringen är kvartersgården. Åker du bil kan du parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan
Vallatorpsvägen enligt beskrivningen ovan.
KOSTNAD: Självkostnadspris för det material som du önskar köpa. Föreningen bjuder på
förtäringen.
TA MED: Dina verktyg, sax, lim, papper, penna, underlägg etc.
ANTAL DELTAGARE: Max 20 personer
ANMÄLAN: Till Ma-Lou Mathias tel. 070-799 10 21 eller mail ma-lou.mathias@comhem.se
senast fredagen 7 november. Du är anmäld när du fått en bekräftelse från Ma-Lou.

