VÄNNER,
I år ser det ut att kunna bli en vit Jul. Perfekt för sköna promenader under
helgerna och då ett besök på Thielska Galleriet för att se den pågående
utställningen med Carl Johan De Geer ”Den stora missuppfattningen.”
Dessutom äta något gott och kanske värmande i Monika Ahlbergs café.
Den 26 januari kl 18.15 inbjuds ni till vårens första evenemang.
Författaren Gunilla Grahn-Hinnfors har skrivit en biografi om Ernest Thiels
andra hustru, Signe Maria Thiel, ”Sträckande sig uppåt mot Ljuset”.
Välkommen till ett författarsamtal i Salongen på Thielska mellan Gunilla
Grahn-Hinnfors och intendent Sophie Allgårdh. Då man fortfarande måste
vara försiktig kommer endast ett begränsat antal biljetter att släppas inom kort.
Gå in på museets hemsida www.thielskagalleriet.se och försäkra er om biljetter
och läs även övrig information.
Fler evenemang står på Vänföreningens lista och meddelas i kommande
vänbrev. Vi ser bland annat fram emot en speciell vänkväll med presentation
av skissen till Richard Berghs målning ”Riddaren och Jungfrun” som
Vänföreningen tillsammans med en amerikansk donator ropat in och
donerat till Thielska Galleriet.
Årsmötet 2022 hoppas vi kunna hålla i juni månad som brukligt varit under
tidigare år och då museets park doftar av syren och är som allra vackrast.
Den kära medlemsavgiften till Vänföreningen för år 2022 är som vanligt
350 kr för enskild medlem, 500 kronor för två till samma adress, 150
kronor för person under 30 år och 7000 kronor för ständigt medlemskap.
Man erhåller fri entré till Galleriet och inbjudan till alla evenemang på museet
och stödjer Thielska Galleriet på allra bästa sätt. Medlemsavgiften betalas till
plusgiro 430 23 00-1 eller genom swish 123 264 37 32, ange namn.
Obs. Önskemål om medlemsavgift gäller ej er som redan har kort för 2021-22
eller innehar ständigt medlemskap.
Nya medlemskort skickas ut på det nya året – det gamla gäller till dess.
Vi ber att få önska er alla en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
För Vänstyrelsen / Ulla Lundgren

