
Inbjudan till TKV-konstresa  
den 13 september 2022 
I höst ger Täby Konstvänner sig ut på en ny spännande konstresa - denna gång 
till Bergslagen. Täby Konstnärer hälsas också varmt välkomna att följa med oss 
på färden.   

Vår resa går till Galleri Astley, ett intressant kulturcentrum i Uttersbergs 
bruksmiljö i Skinnskattebergs kommun. Galleriet grundades 1968 av Astley 
Nyhlén i Köping. Sedan 1977 finns nu verksamheten i det tidigare stationshuset 
i Uttersberg. Varje år anordnas 8 – 12 utställningar.  

Vid vårt besök pågår en utställning med måleri av konstnärerna  Niklas 
Anderberg och Marja de Raadt, bosatta i Nederländerna. I det gamla 
sädesmagasinet finns ett museum med bland annat en permanent utställning 
med verk av den rysk-amerikanske målaren, grafikern och skulptören Ernst 
Neizvestny. I området finns även grafikverkstad, ramverkstad, skulpturpark 
med ett 70-tal verk,  Tekla av Dex bildpark med målningar på plåt och 
aluminium och objekt av Eva Zettervall, konsthantverksbutik och café. I trakten 
kring Galleri Astley bor flera verksamma konstnärer. Efter lunch träffar vi två av 
dem, Dorina Mocam och Christer Lönngren, som kommer att visa oss sina 
ateljéer och berätta om sitt konstnärskap. 

På eftermiddagen gör vi en avstickare till Färna Herrgård & Spa, ett bruk med 
gamla anor, för eftermiddagskaffe. Herrgården fungerar idag som konferens- 
och spaanläggning och är känd för sin prisbelönta mat. Innan hemfärd hinner vi 
också med en promenad i parken eller ett besök i Herrgårdsboden med 
skandinavisk design och presentartiklar.   

Läs gärna mer  på Astleys (galleriastley.com) och Färnas Herrgårds 
(farnaherrgard.se) hemsidor, samt mer om Dorina Mocam på 
dorinamocam.com 

 

Välkommen/välkomna! 

 



Program 

08.15 Samling vid Galoppfältets bilparkering 

8.30 Avresa med buss till Galleri Astley. Kaffe/te och smörgås serveras 
under resan 

Ca 11.00  Vid ankomst till Astley guidad visning av galleriet, museet och 
skulpturparken  

Ca 12.30 Lunch med grönsakssoppa, bröd, kaffe och kaka 

 Efter lunch tid att se sig omkring och/eller besöka konstnärsateljéer 

15.00  Avfärd till ståtliga Färna Herrgård 

Ca 15.30 Välsmakande och mättande herrgårdskaffe. Rundvandring i parken  

16.50 Hemresa från Färna Herrgård 

Ca 19 Ankomst till Täby Galoppfälts bilparkering 

 

 Kostnad för deltagande 880 kronor. Betalas på pg 35 68 55-7   

Anmäl dig/er så snart som möjligt, dock senast den 31 augusti. 

Programblad delas ut i bussen plus muntlig information ges. 

Meddela eventuella matallergier. 

 

 

För mer information se tabykonstvanner.se  

Kontaktperson marie.wikner@live.se Tfn 070-566 11 47 

 


