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Bild: Humle, del av verket In Fusion contemplation pieces av Cecilia Levy. Foto: Alvaro
Campo

Nätverksträff/Studiebesök

Se konsten Nya Karolinska
Välkommen på nätverksträff och studiebesök på Nya Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna onsdagen den 7 november. Elisabeth Wengström,
chef för avdelningen för konst, introducerar projektet. Vi gör en rundvandring
och får se och höra mer om ett urval av konstverken i Sveriges hittills största
satsning på offentlig konst. Hur har kulturförvaltningen, Stockholms läns
landsting arbetat med detta omfattande konstprojekt? Medarbetare från
avdelningen för konst, som arbetar i projektet, visar oss runt och berättar. Vi får
även möta konstnären Cecilia Levy som berättar om sitt konstverk In fusion –
Contemplation pieces i huvudentrén. Träffen avslutas med en kortare workshop.
Passa på att utbyta erfarenheter med kollegor i länet och skapa nya kontakter.
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Datum:
Plats:
Tid:
Kostnad:
Anmälan:

onsdag 7 november
Sune Bergströms Aula, Nya Karolinska
Universitetssjukhuset Solna
9.00 – 12.00
100 kr inkl. kaffe/te och smörgås
Anmäl dig via www.fskf.nu/kursanmalan?18304
kursnummer 18304

Målgrupp:

För dig som arbetar med inköp av offentlig konst,
konstsamlingar, gestaltning i offentliga rum/platser,
kultur och hälsa, kulturutveckling och kommunikation

Adress

Solnavägen 30, alternativt via huvudentrén på
Eugeniavägen 3

Hitta hit

Buss
Närmaste busshållplats till nya sjukhusbyggnaden heter
Karolinska Institutet östra. Den finns på Solnavägen,
nära Eugeniavägen, i anslutning till byggnaden.
Det går också att åka till busstorget utanför Karolinska
Universitetssjukhusets huvudentré och promenera genom
sjukhusområdet till den nya byggnaden.
Karta
Det finns en översiktskarta över hela sjukhusområdet
som inkluderar nya sjukhusbyggnaden, med beteckningar
på byggnader, parkeringar och dylikt. För karta, se här
Parkering
Det finns ett parkeringsgarage på Eugeniavägen 23,
under byggnaden, via nedfart. Relativt nära finns det
även ett större parkeringshus på Framstegsgatan 9. Det
finns även fler parkeringar inom sjukhusområdet.

Har du några frågor?
Ingela Hermansson
Intendent Konst
Sigtuna Museum & Art
Tel: 073-666 32 59, e-post: ingela.hermansson@sigtuna.se
Vid återbud kontakta kurssamordnare.
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