Xetvänner!
Välkomna att ta del av ett spännande och intressant vårprogram 2022. Det blir besök, resor, nya
utställningar och förstås visningar i museet. Vi kommer att lyfta ”Xet och bokomslagens genombrott”
under året där våra fyra montrar visar alla utom fyra böcker som Xet medverkade i under sin levnad.
Nu håller vi tummarna att vi alla ska ha möjlighet att kunna delta utan att vara oroliga att smittas av
nya varianter av coronan. Vi uppdaterar information på vår hemsida om det blir några förändringar.
Anmäl dig i god tid då flera av evenemangen har begränsade platser. Jag vill passa på att påminna
er om att sätta in 150:- i medlemsavgift för 2022. Vi behöver varje krona till vår verksamhet.
Med det sagt – önskar jag tillsammans med styrelsen er alla en god jul och ett gott nytt år!
Leif Magnusson
Ordförande

PROGRAM XETSÄLLSKAPET VÅREN 2022
Torsdag 13/1
Liljevalchs 100 år.
		
Guidad visning av utställningen och nya museet
		
Guide: Mårten Castenfors.
		
Kl. 15.00 – 16.00
		
Kostnad 100 kr
		
Anmälan senast den 10 januari till Eva Jansson
		
tfn 0708-861314 eller
		epost evaannaej@gmail.com alt 0708-861314
		
Max 20 deltagare
Torsdag 3/2
VISNING av Xetmuseet
		kl. 16.00
		
Guide Gunilla Zetterlund
Onsdag 16/2
		
		
		
		
		

Vi besöker Botkyrka kyrka
Xets föräldrar ligger begravda på Botkyrka kyrkas
kyrkogård. Kyrkan betydde något viktigt för Xet
som ung vilket Stellan Mörner har skrivit om.
Leif Magnusson berättar och visar kyrkans altartavla från 1525 och vapenhuset som Xet dekorerade 1926. Det finns möjlighet att köpa boken
		
om Jan de Molders altartavla i samband med
		
visningen för 100 kronor. Ingemar Sörqvist, präst
i kyrkan medverkar med reflektioner om verken.
		
Tid: kl 18.00 – 19.30
		
Anmälan till Leif Magnusson på tfn 070-8861426
		gärna sms
Fredag 25/2
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Konsten på Åkers Runö.
Samling klockan 10:30
Visning av Åkers Runös unika konstsamling med
över 700 verk med bla Xet, Albin Amelin och
Elis Eriksson. Guide Elisabet Schildt, Åkers Runö
Visningen startar kl 10.30. Efter den guidade
visningen vid ca kl.12:00 får vi njuta av en god
lunch. Lunchen kostar 145 kronor. Anmälan:
Gunilla Zetterlund epost g.zetterlund@telia.com
Senast den 22 februari

		Så här tar ni er till Åkers Runö,
		
Näsvägen 100 Åkersberga:
		
Bilresenärer går in på denna länk
		https://www.runo.se/konferens/kontakt/hitta-hit/
		

Kollektivresenärer tar Roslagsbanan nr 28
(restid ca 40 min) från Östra station (T-bana till
Tekniska högskolan). Stig av vid Åkers Runö och
promenera 2 km. Tåget går 9:05 och vi är framme
klockan 9:40. Då väntar en fin promenad och vi
		
har gott om tid när vi kommer fram innan visning		
en. Gunilla Zetterlund åker med Roslagsbanan
		
och lotsar dem som önskar fram till Åkers Runö.
		
Meddela vid anmälan att du kommer åka med
		Roslagsbanan
		
		
		

Torsdag 10/3
VISNING av Xetmuseet
		Kl. 17.00
		
Guide Claes Ånstrand
Tisdag 22/3
Visning av Xet-museet
		Kl. 16.30
		
Guide Leif Magnusson
Tisdag 22/3
Årsmöte
		Xet-museet
		Kl. 18.00
		
Se särskilt utskick på www.xetmuseet.nu
7/4-11/9 		

Humanitet – Sven-Harrys konstmuseum
- ny utställning på Sven-Harrys där flera av
Xets målningar finns med

Måndag 23/5
Visning av Xet-museet
		Kl. 14.00
		
Guide: Leif Magnusson
Maj 		
		
		
		
		

Humanitet –
visning av utställningen Humanitet på
Sven Harrys konstmuseum
Utställningens curator Paulina Sokolow guidar
Datum ej fastställt

10-13/6 		
		

Xet-resa i resa i Sverige
särskild information sänds separat

Läs mer om programmen på vår hemsida www.xetmuseet.nu

Xetsällskapet driver Xetmuseet i samarbete med Botkyrka konsthall och
stöds av Botkyrka kommun. Botkyrkabyggen stödjer visningsverksamheten
på museet. Bli medlem i Xetsällskapet för 150 kr. Betala in avgiften till
postgiro 748 17-8. Uppge namn, adress och e-postadress, eller Swisha till
1231 665 058 (ange e-postadress) eller betala direkt på www.xetmuseet.nu

