DANS - BILD & FILM - UPPLEVELSER PÅ MATSESGÅRDEN 2019
Kulturcentrum MATSESGÅRDEN STIGSBO och Galleri LILLSTUGAN, Stjärnsund

KORDA Art In Motion bjuder in till Sommarutställning och sommarens dansföreställning
på Matsesgården Stigsbo, Stjärnsund. Här får besökaren möta danskonst, bildkonst, film och
naturen med sjön Grycken och Trädgården - som inspiration. En värld fylld av bilder, färg,
form och poetisk verklighet.
Vi är mycket glada att presentera Anna Rosenbäck, Gunilla Löfgren och Peter Flinck
tillsammans med KORDAs scenograf och bildkonstnär Lou T Lundqvist på Matsesgården.
I Sommarutställningen ingår också Lou T Lundqvists dans - bild och filmverk STRAHERE.
Filmen är inspelad i och kring vattenfallet i Kloster och är ett collage av Lou´s bildkonst, film
av dans och koreografi i vattenfallet samt naturfoto. Kloster på HusbyRingen i Hedemora
kommun är Sveriges första Ekomuseum.
Linda Forsman skapar en koreografi i trädgården med sjön Grycken som fond, till musik och
scenografi av Lou T Lundqvist.
Information : linda@korda.org / Linda Forsman : 070 - 206 93 37
KORDA Art in Motion stöds av Kultur & Bildning / Region Dalarna och Hedemora kommun.

©Lou T Lundqvist

Sommarutställning i Galleri Lillstugan
Plats: Lillstugan, Matsesgården, Stigsbo - 5 km öster om Stjärnsund vid sjön Grycken
Vernissage Söndag 7 Juli klockan 13.00
Annette Falk Konstkonsulent, Kulturenheten Hedemora kommun
öppnar utställningen
Utställningen pågår 7 juli - 18 augusti 2019
Öppettider onsdag - söndag 13.00 - 16.00
VÄLKOMMEN
Information : linda@korda.org / Linda Forsman : 070 - 206 93 37
Arrangör : KORDA Art in motion

https://www.visitdalarna.se/korda-arts-sommarutstallning
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Lou T Lundqvist
Scenograf / Ljusdesigner / Bildkonstnär
Lou T Lundqvist har arbetat konstnärligt med teater, dans och film sedan 1979 i Sverige och
Europa samt USA. Lou T Lundqvist skapar scenografi och ljusdesign, musikverk, grafik samt
film
" Jag har alltid målat i mitt arbete som ljussättare och scenograf, där jag målar med ljuset
och tillsammans med scenografiska element skapar bilder i scenrummet.
Mitt arbete med bildkonst - grafik och akrylmåleri, är ett bildskapande som för mej är
ytterliggare en dimension, något mer beständigt och faktiskt mer utmanande, där mina
verkligt egna själsliga processer ges uttryck och det jag vill uttrycka om min relation till, och
min tolkning av, omvärlden.
Att i färgernas puls / rymd och i aktionen - hitta dimensionalitet i materialet / strukturen /
djupkänslan som i sin tur skapar rum hos betraktaren.” Lou T Lundqvist
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Anna Rosenbäck
Bildkonstnär / Måleri
Anna Rosenbäck skapar abstrakta och landskapsmålningar i olja och blandteknik. Hon
applicerar färg i flera lager med olika målarverktyg och penslar för att skapa subtila,
djupgående och känslosamma målningar. Den omväxlande och vackra naturen är Annas
främsta inspirationskällor.
”Min konst är en personlig reflektion av den mångsidiga världen runt omkring oss som jag
intuitivt förmedlar i den abstrakta formen. Inspirationskälla är naturen själv - komplex,
mångsidig och magisk”. Anna Rosenbäck

©Gunilla Löfgren

Gunilla Löfgren
Bildkonstnär / Mixed Media
” Utställningar och workshops i Sverige och Internationellt, där Indien har en speciell plats i
mitt hjärta. Jag skapar abstrakta och symboliska kompositioner mestadels i mixed media.
Har bott i Hälsingland i tio år, men är sedan drygt ett par år tillbaka i Gävle. Har min ateljé i
bostaden.
Till Sommarutställningen på Matsesgården Stigsbo, visar jag också en stol i salix och
mattrasor, som kommer att stå ute i trädgården. För besökaren att sitta i och förhålla sig till.
Ett objekt, som lever sitt eget liv. Det blir en cirkel när objektet genomgår sina egna
förändringar där det organiska materialet antar en annan form och slutligen blir en del av
naturen.” Gunilla Löfgren

Peter Flinck
Måleri & Keramik

Är sedan 2007 bosatt och verksam i Stora Skedvi. Tidigare verksam i Västra Götaland.
Utbildad vid Skövde konstskola samt Litografiskolan i Tidaholm. Arbetat som bildlärare inom
grundskola-gymnasie- folkhögskola under 20 år. Arbetar främst med måleri, grafik men även
med keramik, glas och emalj.
” Måleri i olja är det utrycksmedel jag trivs mest med, men tyvärr så har det inte blivit så
mycket målat på senare tid. Oftast så får måleriet vänta till sist, troligtvis för att jag vet att det
uppslukar mig och tar mycket tid. Så därför får de lite "snabbare" teknikerna ofta företräde.
När jag målar är nästan aldrig motivet det centrala, utan färgen. Jag slutar aldrig att
förundras över hur en målning förändras när en färg byts ut eller målas över...”.Peter Flinck

Trädgårdsföreställningar på Matsesgården i Stigsbo

©KORDA

En rörelsepoetisk dans installation / garden performance
Magisk dans i sensommarträdgård med sjön Grycken som fond
KORDA Art in Motions nya dans - och bild produktion beskriver tidsrymder av dans, måleri,
musik och rum. Lyssna med alla sinnen till ett inre landskap av kroppens toner, vilket speglar
känslor, stämningar, tankar och poetisk realism. I kompositionens flödande växlingar av
grupp och solosekvenser uttrycks dansens urkraft och mening.
Linda Forsman skapar en koreografi i trädgården där scenografin består av Lou T Lundqvist
5 meter höga målningar, som tillsammans med träd, jasmin och vinbärsbuskar samt objekt
bildar symboliska scener. Lou T Lundqvists ambienta musik tillsammans med tystnaden och
naturens egna ljud förstärker upplevelsen. I föreställningen rör sig publiken tillsammans
med dansarna till de olika scenerna i trädgården. Med dans, musik och naturen skapas
föreställningens mystik.

Trädgårdsföreställningar på Matsesgården i Stigsbo
Kom till Matsesgården i Stigsbo och upplev en poetisk dans konst föreställning i naturen
Ny Dansföreställning i Trädgården
Premiär Onsdag 24 Juli klockan 19.00
Spelas :
Torsdag 25 Juli klockan 19.00
Fredag 26 Juli klockan 19.00 ( med supé efter föreställningen )
Lördag 27 Juli klockan 19.00
Söndag 28 Juli klockan 14.00

Koreografi : Linda Forsman, Musik / Scenografi : Lou T Lundqvist
Dansare: Linda Forsman, Kerstin Abrahamsson, Sara Soumah
DANSAD TRÄDGÅRD, magisk dans speciellt koreograferad för Matsesgårdens trädgård.
Med sjön Grycken, som fond och med Lou T Lundqvists scenografi, som tillsammans med
lindarnas atmosfär, vinbärsbuskar och äppelträd ger kraft och inspiration. DANSAD
TRÄDGÅRD är sommarens dansföreställning som tar åskådaren med in i bland jasmin,
lindar, äppelträd i samspråk med fåglar och natur. Lou T Lundqvists ambienta musik
tillsammans med tystnaden och naturens egna ljud förstärker upplevelsen.

Plats : MATSESGÅRDEN Stigsbo - 5 km öster om Stjärnsund vid sjön Grycken

Begränsat antal platser / Vid regn framförs föreställningen på ”Scenen mellan
eldarna ” inomhus.
Biljetter: https://www.visitdalarna.se/dansforestallning-i-tradgarden
eller vid entrén / Barn gratis
Information : linda@korda.org / Linda Forsman 070 - 206 93 37
VÄLKOMMEN

Dans i skymningen och supé
Fredag 26 Juli klockan 19.00
Koreografi : Linda Forsman, Musik / Scenografi : Lou T Lundqvist
Dansare: Linda Forsman, Kerstin Abrahamsson, Sara Soumah
DANSAD TRÄDGÅRD, magisk dans speciellt koreograferad för Matsesgårdens trädgård.
Med sjön Grycken, som fond och med Lou T Lundqvists scenografi, som tillsammans med
lindarnas atmosfär, vinbärsbuskar och äppelträd ger kraft och inspiration. DANSAD
TRÄDGÅRD är sommarens dansföreställning som tar åskådaren med in i bland jasmin,
lindar, äppelträd i samspråk med fåglar och natur. Lou T Lundqvists ambienta musik
tillsammans med tystnaden och naturens egna ljud förstärker upplevelsen.
Efter föreställningen serveras supé med lokala råvaror. Vid regn framförs föreställningen på
”Scenen mellan eldarna ” inomhus.
Plats : MATSESGÅRDEN Stigsbo - 5 km öster om Stjärnsund vid sjön Grycken

https://www.visitdalarna.se/dansforestallning-i-tradgarden
Information : linda@korda.org / Linda Forsman 070 - 206 93 37
VÄLKOMMEN!

