Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2014
Här kommer årets första medlemsbrev och vi hoppas att ni känner er sugna på lite
miniatyraktiviteter så här efter helgerna.
Först ut är ett besök i Einar Hylanders miljöbygge som är ett allkonstverk eftersom han har
tillverkat och designat allt i sin bostad. Lägenheten visas endast för bokade grupper. Vi har
bokat in två tillfällen för att ge så många som möjligt chansen att vara med. Det finns 10
platser per tillfälle. Gå in på Moderna Museets hemsida och förhandstitta på lägenheten.
Sprutmålning erbjuder vi en söndag i februari både för de som var med i Ulfs kurs och för
nybörjare. En spännande teknik när man vill skapa autentiska miljöer eller måla svåråtkomliga ytor.
I mars håller Agneta på Skala Minimal en kvällskurs med klinker och vatten. Båda teknikerna
är bra att ha kunskaper i för miniatyrprojekt.
Boka redan in den 5 april då det blir föreningsstämma och den 6 april då Stockholm
Miniatyrmässa går av stapel. Mer om dessa båda aktiviteter kommer i nästa medlemsbrev.
Bifogat finns inbetalningskort för år 2014 och vi hoppas att ni alla vill fortsätta som
medlemmar. Kom ihåg att ni alltid kan komma med förslag och önskemål på aktiviteter
genom att ringa någon av oss i styrelsen eller mejla till info@miniatysallskapet.se. Vi vill ju
kunna erbjuda det just ni vill ha.
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
Anette Åhlstad (kassör) 0171-54 225
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22
Anna Werner 08-660 04 01
Weronica Löhr 073-5024020
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 FEBRUARI
Första tillfället att besöka Einar Hylanders miljöbygge - tisdagen
den 18 februari
I ett gårdshus på Östermalm i Stockholm levde och arbetade Einar Hylander (1913-1989)
under de sista åren av sitt liv. Lägenheten, bestående av en hall, ett vardagsrum, ett sovrum
och en valvgång, möbler och bibliotek, förvandlades av Einar Hylander till ett unikt
allkonstverk och testamenterades till Moderna Museet.
TID: Tisdagen den 18 februari kl.18.00 - 19.00. Vi samlas utanför porten senast kl.17.45.
PLATS: Narvavägen 29, Stockholm
KOSTNAD: 25 kr för medlemmar. I mån av plats kan icke medlem följa med för 100 kr.
ANTAL DELTAGARE: Max 10 personer.
MINIMIANTAL: För att studiebesöket ska bli av måste minimiantalet anmälda vara minst
5 personer.
ANMÄLAN: Anmälan görs till Monica Ericsson på telefon 08-510 508 83 efter kl.21.00,
alternativt på mejl mw.ericsson@telia.com
BETALNING: Betalas på plats. Ta gärna med jämna pengar.

Kurs i sprutmålning - söndagen den 23 februari
Du får möjlighet att lära dig en mycket användbar teknik för målning och nedsmutsning av
miniatyrer och rum. Modellbyggare Stellan Englund lär oss grunderna för sprutmålning. Vi
får veta hur sprutan fungerar och hanteras, vilka färger och lösningsmedel man kan använda,
maskering, målningsordning samt tips och trix. Det blir både demonstrationer och egna tester.
TID: Söndagen den 23 februari kl.10.00 - 17.00.
PLATS: Kvartesgården på Vallatorpsvägen 16B 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: 600 kr för kurs inklusive färg och möbel att testa sprutmålningen på.
TA MED: Oömma kläder som tål att få färg på. Några mindre träbitar att testa på. Lunch.
Något att ta hem det målade i.
ANTAL DELTAGARE: Max 6 deltagare.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste miniantalet anmälda vara 3 personer.
ANMÄLAN: Anmälan till Stellan på telefon 070-564 74 04, alternativt på mejl
stellanenglund1@gmail.com senast den 9 februari.
BETALNING: Kontant betalning på plats.

AKTIVITETER I MARS
Andra tillfället att besöka Einar Hylanders miljöbygge –
måndagen den 3 mars
I ett gårdshus på Östermalm i Stockholm levde och arbetade Einar Hylander (1913-1989)
under de sista åren av sitt liv. Lägenheten, bestående av en hall, ett vardagsrum, ett sovrum
och en valvgång, möbler och bibliotek, förvandlades av Einar Hylander till ett unikt
allkonstverk och testamenterades till Moderna Museet
TID: Måndagen den 3 mars kl.18.00 – 19.00. Vi samlas utanför porten senast kl.17.45.
PLATS: Narvavägen 29, Stockholm
KOSTNAD: 25 kr för medlemmar. I mån av plats kan icke medlem följa med för 100 kr.
ANTAL DELTAGARE: Max 10 personer.
MINIMIANTAL: För att studiebesöket ska bli av måste minimiantalet anmälda vara minst
5 personer.
ANMÄLAN: Anmälan görs till Monica Ericsson på telefon 08-510 508 83 efter kl.21.00,
alternativt på mejl mw.ericsson@telia.com
BETALNING: Betalas på plats. Ta gärna med jämna pengar.

Klinkergolv och vatten i fågelbad - torsdagen den 13 mars
Vi träffas hos Agneta Ekeberg på Skala Minimal i Vällingby. Där gör vi en provbit på
klinkergolv av äggkartong och medan det torkar har vi ”vatten” i ett fågelbad. Till vatten
använder vi Solid Water.
Det tar ca 24 timmar för vattnet att bli hårt, så ni kommer inte kunna ta med det hem den 13:e.
TID: Torsdagen den 13 mars, kl 17.30 – ca 20.30
PLATS: Skala Minimal, Grimstagatan 72nb, Vällingby
KOSTNAD: 300 kr, material och fågelbad ingår.
TA MED: Oömma kläder
ANTAL DELTAGARE: Max 8 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste miniantalet anmälda vara 4 personer.
ANMÄLAN: Anmälan till Agneta på Skala Minimal på mejl info@skalaminimal.se,
alternativt på mobil 072-202 22 92, säkrast vardagar kl.11 - 13.
BETALNING: Pengarna tillhanda på Skala Minimals bg 5440-1252, så fort du fått en
bekräftelse.

