Hej alla medlemmar i Harriet Löwenhjelm-sällskapet!
Det har under hösten varit ganska tyst från oss i styrelsen, men vi har arbetat vidare i det
fördolda. Dags att presentera några nyheter:
HARRIET LÖWENHJELMS DALAMÅLNINGAR
Vi är mycket glada att i detta utskick lagom till jul kunna skicka alla medlemmar ett exemplar av
nya skriften Harriet Löwenhjelms dalamålningar av Elsie Dickson. Det känns fantastiskt roligt att
för första gången i sin helhet kunna publicera dessa centrala målningar i Harriet Löwenhjelms
konstnärskap. Skriftens författare Elsie Dickson sätter in målningarna i sitt sammanhang och
fyller en lucka i forskningen om Harriet Löwenhjelm. Önskar du fler exemplar av skriften så
går den att beställa för 80 SEK inklusive porto. Skicka din beställning till
info@harrietlowenhjelm.se.
ÅRSMÖTE 14 MAJ 2017 med föreläsningen Nobla Damer och Döda Libertiner
Vi kallar till årsmöte som äger rum söndag den 14 maj kl. 13.00 på Stockholms stadsbibliotek.
Efter årsmöteshandlingarna blir det ett unikt program. Ole Ravn-Nielsen, bosatt i Hammel i
Danmark, har en längre tid studerat relationen mellan Harriet Löwenhjelm och den danska
Kammerherrinnan Daisy Grevenkop-Castenskiold född komtesse Anne Margrethe Krag-JuelVind-Frijs till Frijsenborg (1888–1917). Harriet och Daisy blev snabbt vänner på Romanäs
sanatorium 1915 och det finns flera exempel på hur Daisy har influerat Löwenhjelms skapande.
Mycket nytt om Daisys liv har också blivit klarlagt de senaste åren. Ole reser upp till Stockholm
exklusivt för sällskapets årsmöte. Missa inte Oles föreläsning: ”Nobla Damer och Döda
Libertiner”!
MEDLEMSAVGIFT 2017
Det är nu dags att betala din medlemsavgift för 2017. Avgiften är på 150 kronor och vi bifogar
ett inbetalningskort.
Styrelsen vill önska alla medlemmar
En God Jul & Ett Gott Nytt År!
Harriet Löwenhjelm-sällskapets styrelse
Mattias Käck, Gunnar Edander, Elsie Dickson, Bertil Schölin,
Florence Dickson Hedberg och Urban Östberg
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