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Ulla Ohlson
”Att få färgen att lysa och glöda”

Onsdagen den 9 oktober
Kom och delta i en spännande målarkväll med Ulla 
Ohlson, välkänd akvarellist och glaskonstnär från 
Göteborg, och en av grundarna till Nordiska Akvarell-
sällskapet.

Naturens rena former och starka färger med inten-
siv lyskraft, är Ullas signum både i konstglaset och 
akvarellmåleriet. 
Akvarellerna sträcker sig från gestaltande landskap 
och detaljer till nästintill abstrakta bilder. Hela tiden 
med ljuset i fokus.

Först var Ulla verksam som Art director och form-
givare. Därefter, sedan 25 år tillbaka, ägnar hon sig 
på heltid åt konsten.
Hon har ställt ut mycket både i Sverige och utom-
lands. Bl a i Reykjavik, Venedig, London, Colorado 
Springs, Paris och på många gallerier och konsthallar 
i Sverige, bl.a. på Karby Gård förra året. Och vi är nu 
så glada att Ulla kommer till oss i Spray!

Se mer på hennes hemsida www.ohlsonart.se

Tid: Onsdagen den 9 oktober kl 18 -21

Lokal: Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, 
T-bana Ropsten uppgång Hjorthagen.

Anmälan: 9 september kl 08.00 och senast 25 sep-
tember till Inger Odén, e-mail ingeroden1@gmail.
com eller sms 073-021 41 52. Avanmälan senast 
25 september. Antal platser är begränsat. Först till 
kvarn gäller och för att bekräfta din plats betala 
omgående.

Avgift: 200:- betalas till bankgiro 522-4399, Akva-
rellsällskapet Spray, oss tillhanda senast måndagen 
19 augusti. Ange ditt namn och ”Ulla” på inbe-
talningen. OBS! Vid försenad inbetalning kan du 
förlora din plats.

Inbetald avgift kan inte återbetalas vid avbokning 
senare än 25 september och kan inte överföras till 
senare träffar. Om du hittar en ersättare får ni sinse-
mellan göra upp om dina gjorda utlägg.

Ta med din akvarellutrustning. Glöm inte namn-
brickan. Kaféet är öppet. Passa på att äta/fika. 

Välkommen till denna målarkväll  det hälsar
Birgit Hallerfors, Wenche Holstad Nordström, 
Inger Odén och Anna Romdahl.

Anmälan
9/9 – 25/9


