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PRESENTATION
Alvesta Kommuns utställningshall
Alvesta Järnvägsstation 2 vån.
Syftet med utställningsverksamheten är att hålla den vackra övre vänthallen och
den gamla matsalsdelen (numera Antikvariatet Bokpärlan) öppen för allmänheten. Huvudmålet är att verksamheten ska fungera som ett ansikte utåt för Alvesta
Kommun, spegla dess historia, landskap, kultur, invånare, organisationer, skolor
och näringsliv mm. Utställningarna ska vara tittvänliga, allmängiltiga, reflekterande
och på samma gång spännande och rogivande.
Vi vill försöka lyfta fram och stimulera seendet och förnimma subtila, kanske utrotningshotade kvalitéer. Lyfta fram det stora i det lilla. Detta delvis medvetet som
en alltmer behövd motpol till den skenande datoriseringen i vårt samhälle och inte
minst som en kontrast till det snabbt växande nyHETSflödet.
Målgruppen är väntande resenärer, mötande, lämnande och givetvis ortsbor. Specialvisningar för skolklasser och andra grupper arrangeras. En tanke är att försöka
integrera och synliggöra det stora antalet invandrare i kommunen, dels rent utställningsmässigt men också i syfte att sprida svensk kultur till dessa grupper på en
neutral plats. Järnvägsstationer finns ju i alla delar av världen och har en likartad
atmosfär, som för många känns välbekant. Vidare är Alvesta järnvägsstation ett
välkänt begrepp, utsedd av arkitekter till att ha en av Sveriges vackraste vänthallar
och därutöver befinna sig i ett utmärkt läge ur turistsynpunkt. Helt enkelt vara en
port in till djupa Småland, Öland och framförallt glas och möbelriket.
En viktig del i utställningsverksamheten är att ge de kommunala utbildningarna ett
forum där man kontinuerligt kan visa upp sina färdigheter. En annan del ska vara
att fungera som en centrumpool där regionens utövande konstnärer, konsthantverkare och kulturarbetare kan ges möjligheter till återkommande utställningar eller
koncerter. Vänortssamarbete med utblick mot EU, göra nedslag i andra kulturer,
för att därav dra lärdom samt ökad samverkan och förståelse.
Anders Olsson
Utställningsansvarig
0472-152 50
070-534 74 25
Email: anders.s.olsson@alvesta.se
www.alvesta.se/utstallningshall

		1997
-30/2		
Japansk utställning i Alvesta kommuns
		utställningshall
		
Japanska utställningen fortsätter.
5/4-15/5
”Bagage”
		
Reseeffekter från tre sekler.
17/5-2/6
Hantverk
		
Grimslövs Fhsk. estetiska linje och
		
Alvesta gymnasium, Hantverksprogram årsk. 3.
7/6-30/8
”Modeller på alla ledder”
		
Sveriges modellakademi ställer ut olika modeller.
7/9-7/10
Campanello & Olsson Henrik Campanello och
		
Anders Olsson ställer ut skulptur, måleri och 		
		konstsnickerier
25/10-23/11 ”Världen i Alvesta”
		
30 olika nationaliteter visar upp respektive länder
		och kulturer.
6/12-15/1
Decemberutställning
		
Yrkesverksamma konsthantverkare från
		Alvesta Kommun.
		1998
24/1-28/2
Drazen & Daniel Rutter
		
Pennsamlare Drazen ställer ut sin pennsamling
		och dikter.
		
Konstnär Daniel Rutter visar skulptur & måleri.
7/3-5/4
Riksdagsmannagården & Hagaparken
		
Gamla ting från Riksdagsmannagården.
		
Alvestaelever från Stenlyckeskolans årskurs 3 gör
		
utställning om växter och djurliv i Hagaparken.
9/4-10/5
Lars Ola Borglid
		
Tre decennier som fotograf.
16/5-7/6
Konst från Helsinge
		
Fem konstnärer från vänorten Helsinge, Danmark
		ställer ut.

13/6-16/8
”AllboHus 50 år”
		
Alvesta kommuns framväxt under 5 decennier.
24/8-2/9
”Skaparkraft”
		
Högstadietjejer ställer ut keramik & måleri
5/9-30/9
”Trä, Glas och Foto”
		
Fem japanska konsthantverkare ställer ut trä
		och glas.
		
Per Darell, Alvesta visar naturfoto.
31/10-27/11 ”Lapptäcken och Pinnstolar”
		
Textilgruppen ”Quiltknuten” visar lapptäcken.
		
Stolsamlaren Jonas Svensson, Härlöv visar delar
av sin stolsamling.
		
		
Astrid Claesson, Alvesta visar glas och porslins		målning.
Decemberutställning
5/12-31/1
		
Konsthantverkare från Alvesta Kommun ställer ut.
Årets kulturpristagare i Alvesta Rune Welander,
		
		
Villarp, visar sin fotosvit ”Livet på Landet”.
		1999
13/2-13/4
Spetsar, motorer och andra maskiner
		
Alvestabor visar upp sina spetsar som vi
		
presenterar tillsammans med bildelar från Alvesta
		
Bildemontering (ABD) och Hjärtenholms Lantbruks		museum.
		
Mikael Blomqvist, Växjö visar sina bilder i tusch och
		akvarell.
17/4-16/5
Måleri
		
Agneta Norell och Drazen ställer ut sina färg		sprakande konstverk.
Konsthantverkare i Vardande
21/5-13/6
		
Elever från Grimslövs Folkhögskolas hantverkslinje
		
Alvesta Gymnasieskolas hantverksprogram ställer
		
ut sina alster.

5/6-13/6
”Framtidsarkitektur & Urdjur”
		
Elever från Stenlycke och Hagaskolan visar In/Av/
		Uttryck.
”Trädgård”
19/6-8/8
		
En samling konsthantverkare ställer ut sina alster
på temat trädgård.
		
14/8-12/9
Modelljärnvägare
		
Utställare från hela Sverige visar upp hobbyns alla
		grenar.
25/9-20/11 ”L’Orange”
		
Om färgen orange vara eller icke vara, en utställning knuten till länets orange saker.
		
4/12-31/1
”Due Mille”
		
Millenniumutställning med konst föreställande
		
Alvesta med omnejd från dåtid till nutid.
		2000
26/2-9/4
”Våra Rum”
		
Inga Holm visar sina vackra dockskåp.
		
Skolelever ställer ut bl.a. ”Framtidens Allbotorg”.
22/4-15/9
Vett & Etikett samt ett och annat…
		
Vett och etikett sett från olika vinklar, samhällsklasser och kulturer.
		
		Klädkreationer av Vendela Alvèn, Alvesta
		
Klädkreationer av Johan Gunnarsson, Moheda.
23/9-19/11 ”Från blytyper till pixlar”
		Lindströms tryckeri, Alvesta.
”Japanska Papper”
8/11-31/1
		
En utställning om japansk papperskultur.
		2001
5/1-31/1
		

”Samurajerna och Kurtisanerna”
Målningar av Paul Wahlin, Alvesta.

24/2-31/3
”Tidens arv… Nutida bilder”
		
Gårdagens hantverkskunnande blandat med
		nutidens bilder.
”Svenska filtar… och Alvesta Yllefabrik”
7/4 -13/5
En utställning om svensk filthistoria.
Grimslövs Folkhögskola
19/5-17/6
		Konsthantverk/designprogram trä/textil
”Banverket Blommar”
7/7-31/8
		
En utställning om ombyggnaden av Alvesta
		
Stations signalställverk, samt en utställning om
		pelargonior.
arkitekTUR i SMÅLAND
8/9-4/11
		
samt vykort från Alvesta kommun och Berlin
		
ur Göte Möllers samling.
10/11-31/12 ”God konst? och ett gott pälsverk!”
		
Vad är Hötorgs- naivistisk- och amatörkonst?
		Körsnärsarbeten.
		
Eva Aronsson Alvesta, glas, keramik och måleri.
			
		2002
9/3-21/4
”Dödens Riter”
		
En utställning med Allbo begravningsbyrå som
		
belyser ämnet Döden på olika sätt.
27/4-29/5
Grimslövs Folkhögskola 		Konsthantverk/Design.
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
		
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning
1/6-31/8
Sommarutställning
		
Prästängsskolans förskoleklass B och klass 3C.
14/9-17/10 ”Härlövsmederna Då och Nu”
		
4 generationers smideshistorik
7/12-16/2
”Två 1700-talsmän”
		
Bonadsmålaren Daniel Hultgren, Alvesta
		
Pedagogen Friedrich Fröbel, Tyskland.

		2003
1/3-30/3
”Memory”
		
Målningar och teckningar av
		Viktoria Lessner, Alvesta.
Fotografier av Charlotta Gavelin, Göteborg.
		
Alvestas Unga Modellbyggare.
12/4-25/5
Grimslövs Folkhögskola - KHD.
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
		
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning
14/6-31/8
”Från ILLYRIEN till Slovenien-Kroatien-Bosnien/
		Hercegovina-Serbien-Kosovo-Montenegro
		
-Makedonien och Värend”
		
en utställning om länderna i forna Jugoslavien.
6/9-12/10
Ion Popescu,Torpsbruk Skulpturer
18/10-23/11 Elsa Beskow 100 elever från Prästängsskolan,
		Alvesta.
30/11-		
Julutställning
		2004
6/3-18/4
Karl-Åke Källstrand
		
Text, teckningar & måleri av Karl-Åke Källstrand,
		
Värnamo. Samt en utställning om Aspergers
		syndrom.
24/4-10/6
”BL. A.”
		
Elever från Grimslövs Folkhögskola visar möbler
		textilier m.m.
3/7-30/9
”Emigrationen till Amerika”
		
En utställnng i samarbete med Emigrantinstitutet i
		Växjö.

16/10–24/11 Dåtid – Nutid – Framtid
		
Vad gör en kommun? Nedslag en dag i Alvesta
		
kommun i september 2004.

28/11-31/1
		

”Hylla livet”							
Sofi Aronsson, stora papier-maché figurer.
Gunilla Friman masker i trä och textil.

		2005
4/2-4/3
Margareta Widell
		Botaniska illustrationer.
12/3-17/4
”Idyllien”, en värld av bildspråk. Utställningen är
		
ett samarbete med Postmuseum Stockholm.
30/4-12/6
”Profiler”
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
		
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning
15/6-31/8
Sommarutställning
		
Stor kartmodell/installation, visar turisterna Alvesta
		
kommuns bästa besöksmål.
3/9-25/9
En av världens största valutasamlingar av
		
Valentino Gavino H. Valentino visar unik världs		
samling av olika valutor, sedlar från när och fjärran.
1/10-20/11 ”Själfulla stolar”
		
En utställning med stolen i centrum. Från Tutancha		
mons tronstol och framåt. Själfulla, berättande och
		personliga stolar.
27/11-31/1 ”CU –Koppar” Materialet koppar i centrum.
		2006
18/2-2/4
Foto & Konstig Kokonst
		
Lars-Erik Svensson, Växjö. Fotoporträtt på 		
		
människor i från jordens alla hörn.
		
Anders Folkesson, Växjö. Konstig kokonst, installa		
tion med wigwam.
		Jonas Harsten Foto, natur och Alvestamotiv.
8/4-14/5
”Vitaminer”
		En uppenbart uppfriskande upplevelse. Eleverna
		
på konsthantverk/designlinjen vid Grimslövs folk-

		
20/5-3/9
		
7/10-19/11
		
3/12-31/1
		

högskola ställer ut sina alster.
”Krasnystaw Kultur/Historia/Folkkonst”
Utställning från Alvesta kommuns vänort i Polen.
Jaktutställning
Om jakt och jakthistoria.
”VIT”
Parianfigurer, skulpturer i alabaster, gips och porslin
från Huseby bruk samt japansk pappersvikning.

2007
3/3-4/4
Konstskaparen & Kust till kust.
		
Claus Christensen 21 år, Torpsbruk, Alvesta kom		
muns kulturstip. 2006. Modeller, kläddesign och fritt
		skapande.
		
Hannah Lundquist 21 år, Alvesta.
      
Fotografiprojekt ”Kust till Kust” Gbgs Fotoskola.
14/4-24/5 ”Omform”
Elever från Grimslövs folkhögskola konsthantverk/
		design
”Ett stänk av Linné”
16/6-14/9
Karin Andersson, Huseby. Ett Linnéporträtt av pres		
sade blommor och blad.
		
Daniel Rutter, Växjö. 1600 kuber med organiskt
		material.
Ulf Jansson, Alvesta. Lövtunnt svarvade skålar,
		
inspirerade av Linnés växtrike.
		Claus Christensen, Torpsbruk.
Linnés skola i Växjö ”Karolinerhuset” modellform.
4/10-23/11 ”Alvesta nästa!”
		
En utställning om Alvesta järnvägsstation.
		
Då, Nu och Framtid.
2/12-29/2
Gunnar Ells pedagogisk-psykologiska
		studiesamlingar

		2008
8/3-6/4

”Från noll till 100”
Utställning om idrottsfören. AGIF med anledning av
		
klubbens 100-års jubileum.
12/4-18/5
Grimslövs Folkhögskola - KHD.
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
		
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning
25/5-13/6
”Flykt och Längtan”
		
Utställning i samarbete med Röda Korset som
		
beskriver längtan efter ett bättre liv men också
längtan efter det man tvingats överge i flykten.
		Ahmad Al-Maliky dokumentärfotograf med bilder
		
från södra Irak.
1/6-31/9
”Stenminnen”, de småländska stenmurarna
		
– ett kulturarv
		
Utställningen är baserad på boken med samma
namn av Ida Andersen och Åsa Nylén.  
18/10-18/1 AllboHus 60 år
		
En utställning med anledning av att det kommunala
		
bostadsbolaget Allbohus fyller 60 år. Utställningen
		
skildrar Alvestas utveckling från 40-talet och framåt.
30/11-18/1 ”Broscher - en samling skimrande smycken”
		2009
4/2–1/3
		

”Kronobergs läns slakteri, KLS,
Graffitins högborg”
En fotoutställning om KLS och de graffitimålningar
		
man hittat där.
8/3–13/4
”När livet slog knut på sig själv”.
		
Mannen som tappade minnet, Lennart Lindqvist,
		Alvesta.
18/4–24/5
Grimslövs Folkhögskola - KHD.
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
		
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning.

Rosa Hallen

En utställning om färgen rosa

ALVESTA KOMMUNS UTSTÄLLNINGSHALL
Alvesta Järnvägsstation
2 vån.

www.alvesta.se/utstallningshall

28 nov. - 31 jan.

Julutställning 2015

Varde
ljus

Alvesta utställningshall
Järnvägsstationen
www.alvesta.se/utstallningshall
0472-152 50

16/5–168

”Modiga Människor”
En utställning med citat och bilder ur boken
		
”Modiga Människor” av: Lars Grönborg och
		
Veronica B. Kaiser .
2/6–28/6
”HusebyMålarna”
		
Målningar från Huseby
		
Arrangör: Föreningen Huseby Vänner och
		
Alvesta Kommun .
2/7–30/8
”Galgar”
En utställning där vi betraktar samhället utifrån
		galgens perspektiv.
4/9–4/10
”Att våga är att leva”
Skapande i encaustic av. Anna Rask, Alvesta.
17/10-22/11 ”Blå höst”
En utställning om färgen blå.
29/11-31/1 Anne-Marie ”Bia” Nilsson konstnärinna från
		Skallekulla, Alvesta.
		2010
22/2-11/4

”Ansikte Utåt”
En retrospektiv utställnig från åren 1996-2009.
17/4–23/5
Grimslövs Folkhögskola - KHD.
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
		
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning
6/6–10/9
Skisser av Sven Joann.
Unika aldrig tidigare visade skisser av Alvesta- 		
		
konstnären Sven Joann.
10/10–21/11 ”Kuriositeter och Sällsamheter”
Valda föremål från George Stephens samlingar
som finns bevarade i kuriosakabinettet på Huseby
		bruk.
10/10–21/11 Utställningshallens egen kuriosasamling
Utställningshallen visar upp valda föremål från
		
14 års utställningsverksamhet.

28/11-13/2

”Konst som Passion”
Gun och Bertil Olsson, Vislanda ställer ut delar av
		sin konstsamling.
				
		2011
6/3-10/4
		
14/4-15/5

”ISLAM” – en kulturhistorisk utställning
Vi sätter fokus på Islam.
Grimslövs Folkhögskola - KHD
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
		
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning
1/6-30/6
Kom och se vad Alvesta har att erbjuda.
		
Alla som bor eller arbetar i Alvesta kommun in-		
		
bjuds att visa något de gjort, skrivit, fotat, uppfunnet
		
eller samlat på.
6/7-4/9
”PRIVÉ”
		en betraktelse över utedass och toaletter.
22/9-31/10 ”EMBRACE!” Om tolerans, jämlikhet och möten
		över gränserna.
8-20/11
Yggdrasil inspirerar Prästängskolan.
26/11-31/1 Julutställning
		
Med målningar av musikinstrument från Härlövs
		kyrkas läktare.
		2012
14/2-11/3
		
23/3-15/4
		
		
		
21/4-23/5
		
		

VIETNAM KHD/UMA
skapar korgar i ett internationellt samarbete.
Alvesta Järnvägsstation
”Vår föränderliga station”
I samband med det s k ”broskjutet” bjuder vi på en
resa genom stationens drygt 100:åriga historia.
Grimslövs Folkhögskola - KHD
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning

25/5-17/6
Deras liv, Mina bilder asylsökande Serin Fathi
		
ställer ut sina bilder tagna under hennes arbete för
		kvinnliga rättigheter.
”Mässing genom tiderna/
28/6-26/8
		
Ljuset från en svunnen tid”
		
Utställning med mässingföremål från olika tider
		
Barockinspirerad fotokonst av Zsuzsanna Acs,
		Alvesta.
30/9-25/11 ”ALFVESTAD - ALVESTA”
		
En utställning om hur ett stationssamhälle växer
fram i industrialismens fotspår.
		
		”Orientaliska poeter”
		
En miniutställning av Samir Igidov
1/12-31/1
”Rosa Hallen”
		
Alla har antagligen en eller annan relation till 		
färgen rosa. Vi bjuder på en djupdykning inom
		
		
denna kulör och dess betydelse genom åren.
		2013
3/3-14/4
”In Varietate Concordia”
		”Förenade i mångfald” är mottot när Företagarna i
		
Alvesta slår sig samman och visar upp sina 		
		respektive företag.
20/4-28/5
Vårutställning
		
Åter igen har eleverna på Grimslövs Folkhögskolas
		
Konsthantverk-Designutbildning gnidit sina kreativa
		geniknölar.
4/6-30/6
”Alvesta Cocktail”
		Ida Gulliksson från Orrefors Riksglasskola,
		
Anna Tedestam och Hampus Forss från
		
S:t Sigfrids Folkhögskola visar sina alster.
5/7-25/8
”På spaning efter det Småländska” med
		”Fantasimodeller” av vår förre kommunchef 		
		Sven Munck.
1/9-26/9
”Alvesta Järnvägsstation 150 år”
		
Vi visar Alvesta stations förändring från förr till idag.

6/10-17/11 ”ARNOLDS – en konstnärs process”
		Verk av konstnären Gustaf Arnolds, ett ovanligt livsoch konstnärsflöde. Med förhoppning om att den
		
ska bidra till ökat intresse och att hans livsverk 		
lever kvar. Ett samarbete med Ronneby Kultur		
		centrum.
30/11-31/1 Julutställning, tre önskningar i ett!?
		Jenny Nyströms bilder, Haikudikter samt fantasi		modeller av Kenji Komatsu.

		2014
12/2-19/3
”Elever räddar liv”
		Elever i ÅK 6 på Grönkullaskolan syr lapptäcken
		
som sedan skickas till behövande i Central		afrikanska Republiken.
		Hulda Järeslätt ställer ut sina japaninspirerade
		alster.
20/3-20/4
”Konst i skymundan”
		
Vi drar fram Alvesta kommuns gömda konstskatter i
		ljuset.
26/4-27/5
Grimslövs Folkhögskola - KHD
		
Utställning med arbeten av elever från Grimslövs
		
folkhögskolas konsthantverk och designutbildning
15/6-16/8
”Alvesta glasbruk 1933-77”
		
Med hjälp av en entusiastisk samlare har Alvesta
		
glasbruk dragits fram ur glömskans korridorer.
25/9-26/10 ”In Varietate Concordia”
		”Förenade i mångfald” En företagsmässa i
		
miniatyr där näringslivet i Alvesta visar upp sig för
		
resenärer och besökare.
1/11-23/11 ”Das Wunder von Lengede”
		
En utställning från Alvesta kommuns vänort,
		
Lengede i Tyskland, om den dramatiska räddnings		
aktionen i samband med den uppmärksammande
		
gruvolyckan i Lengede 1963.

29/11-23/1 Julutställning
		
Ett urval av pappers-julbonader från Bengt-Olof
		Samuelssons samling som skänktes till Vislanda
		Hembygdsförening vid hans bortgång.
		
		2015
26/1-15/2
		
		
24/2-15/3

”I väntan på våren”
Ett utställning i urval av Bengt-Olof Samuelssons
samling av pappersbonader.
”Framtida Attraktiva Alvesta”
En utställning av designprogrammet på Linné		
universitetet i samarbete med AllboHus.
22/3-19/4
Linnérs Motorfirma AB
		
Historien om ett bilimperium.
25/4-26/5
KHD - Konst/Hantverk/Design, Grimslövs fhsk
29/5-5/6
”Tree of life” Fotoutställning, Sara Smedberg
14/6-31/8
”Ki och Biologi” Sommarutställning av och med
		Ulf Jansson - fotograf och konsthantverkare
		Per Darell - biolog och konstnär
		Leif Burman - snickarmästare, och 			
		Mihiro Burman - papperskonstnär.
13/9-18/10 Mimmi Nilsson Alvestafotograf i 4 decennier.
22/10-22/11 ”Händer som skapar”
		
Hemslöjden kronoberg 100 år
28/11-31/1 ”Varde ljus” Julutställning om ljus, ljusredskap och
		
skolplanscher med bibliska motiv.

		2016
26/2-20/3
”Trädets själ”
		
Alvesta utställningshall presenterar vinnarna
		
i fototävlingen ”Träders själ” i samarbete med
		Naturskyddsföreningeni Alvesta.
31/3-20/4
		

Rose-Marie Dreierström
Bildlärare i Alvesta under ett kvarts sekel

24/4-25/5
Vårutställning
		
KHD- konst/hantverk/design, Grimslövs folkhög		skola
”Nytt Boende - Nya Grannar”
27/4-15/6
		Fotoutställning om byggandet av ett nytt
		
LSS-boende av Nina Samuelsson
27/5-15/6
Ung Företagsamhet Allbo lärcenter.
		
Två Somaliska tjejer som visar traditionellt 		
		Etiopiskt/Somaliskt Hantverk.
		
Två Afganska killar som syr väskor, mobilskal och
laptopskydd av uttjänta jeans.
		
22/6-31/8
”Sápmi - Vår del av världen”
		
En vandringsutställning från Ájtte om samerna,
Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk.
		
10/9-9/10
”GRÄNSER SKILLNADER och OLIKHETER”
12/10-23/10 Alvestakarnevalen - Utställningen
		
Bilder och ekipage från Alvestakarnevalen som gick
		
genom Alvesta den 9 september.
26/10-20/11 ”Ocean Diaries - en dröm i rörelse”
		
En fotoutställning om och med Catherine Beckers
		från Alvesta.
26/11- 31/1 ”Mitt Japan” - Jubileumsutställning
		Alvesta utställningshall 20 år 1996 - 2016

		2017
5/2-28/2
Stig Ohrgren och Ragnar Grahn
		Alvestakonstnärer
5/2-28/2
Linneskåpet
		
Gunnel Glingstens samling
7/3-16/4
Utställningshallen 20 år
		
Interaktiv utställning med föremål från tidigare
		utställningar 1996-2016.
23/4-31/5
Vårutställning ” Vad är det som händer”
		
KHD- konst/hantverk/design, Grimslövs folkhög		skola.

4/6-31/8
Sommarutställning ”TYROLEN - 60 - talsparadiset
		
i Småland”. En fotoutställning av Anders Roos.
9/9-15/10
Siws mattor Siw Andersson, Alvesta ställer ut sina
		trasmattor.
22/10-26/11 Ovanifrån Fotografier av Leif Gustavsson.
Min Konsthistoria Konst som inspirerat
2/12-31/1
		
Anders Olsson under 20 år.

Raine Navin

Karin Hartvig

John Sjöstrand

Gerrit Rietveld, modell

Facebook

Instagram

www.alvesta.se/utstallningshall
Telefon 0472-152 50

