Startsida
Om Falu Konstvecka
Program Konstveckan

Program Konstnatten 22 januari:

Program Konstnatten

Plats: Falu Gruva

Årets deltagare

Kl 18.00 - 24.00

Restaurang och Bar
Bidragsgivare

Entré: 100 kr. T.o.m 15 år fri entré.

När?

Konstnatten inviger Falu konstvecka 2011. Utställningen
pågår därefter under hela Falu Konstvecka, se
öppettiderna i menyn till vänster.

Var?
Hur?
Kontakt
.
,
Konstnatten 2012

För första gången i Falu Gruvas 800-åriga
historia kommer nu även gruvan att rymma
Konst! Det ordinarie utställningsområdet
knyts därför nu samman med Anfarten, den
byggnad som rymmer gruvhissen, med en
tältrad. Därtill kommer Teknikgården
uppvisa en utomhusinstallation. Utställning
och aktiviteter pågår på hela området som
uppvisas på kartan här bredvid!

En trappa upp i Gruvmuseets presenterar
Stentryckeriet i Vikmanshyttan sin klassiska
tryckteknik och ett urval av sin magnifika
produktion av litografier genom åren.

På Gruvmuseets vindsvåning
presenterar Film i Dalarna konstfilm,
producerade av nationella och
internationella konstnärer
Klicka HÄR till FiD:s hemsida!

Stora samlingsutställningen
I år bjuder den stora samlingsutställningen på 18
spännande konstnärer från Gävleborgs län. Deltagande
konstnärer presenteras här bredvid. Utställningen pågår

under hela Falu Konstvecka 22-30 januari. Passa på att
möta konstnärerna på plats på Konstnatten!. Utställningen
pågår i Gruvmuseet, Konferensen, Bergets matsal och i
Norra galleriet.

Musik på tre scener!
Konsten och musiken är ett. Vi vill därför stolt
presentera Musikkonservatoriet, Faluns ryktbara och
hett eftertraktade musikaliska plantskola. På tre
scener presenteras jazz- och folkmusik -som det
SKA låta! Varsågoda; avnjut morgondagens
stjärnskott!

Katedralen i vinterskrud
Den Blå Katedralen, konstnären Mats Lodéns
monumentalverk, återkommer till Falun! Nu i
vinterskrud med konstbelysning av eleverna på
BoomTown erbjuds en möjlighet att uppleva en
helt ny sida av det mäktiga konstverket.
Plats: Teknikgårdenen

Årets gästkonstnär: Peter Johansson
Den ryktbare och dalabördige Konstnären Peter
Johansson upphör aldrig att förvåna, förbrylla, roa,
irritera och imponera. På Konstnatten står han för en
historisk händelse i gruvans 800 år gamla historia:
Ett konstverk i 20 delar, skapad av Peter för 20 år
sedan och därefter ostört lagrad långt ner i gruvans
mörker, visas nu i en konstvandring i gruvan! MED
BÖRJAN KL 20.00.
Läs mer om konstverket genom att Klicka Här!

Kl 18.30: Invigningstal
Årets invigningstalare, Pelle Ahnlund,
Kulturchef i Falu Kommun, invigningstalar i
Bergets matsal. Kulturföreningen
Konstnattens ordförande och
initiativtagare till Falu Konstvecka,
konstnären Pernilla Wesström, presenterar
årets gästkonstnär Peter Johansson.

och sist...

...men inte minst återuppstår givetvis den populära
KONSTNÄRSBAREN, med alla rättigheter. Lägg därtill vår
RESTAURANG GYLLENE SNITTET, som serverar en delikat
italiensk buffé i en vackert dukad matsal under hela kvällen, och ni
förstår att ni har en helkväll framför er! Buffén kostar 150 kr,
dryck tillkommer. Nytt för i år är möjligheten att förboka bord på
telefon nr 023-782050. Övriga sittande i mån av plats. Läs mer
om vår restaurang och bar genom att klicka här!

För de som så önskar, serveras kolgrillade faluburgare på
Teknikgården under hela kvällen.

