
Interaktiv utställning i Nacka konsthall: Fjäderbollskungen
Kulturkollektivet POLLEN intar Nacka Konsthall med den interaktiva utställningen “Gustav III och fjäderbollens
konstruktion och historia” eller kort och gott Fjäderbollskungen. Vernissage 16 november klockan 14.00. Utställningen
pågår 16 november tom 1 december 2013.
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Tillsammans med er besökare, stora och små, byggeri, undersöker  och experimenterar kulturkollektivet POLLEN i
konsthallen. För varje dag växer utställningen. Nya tankar och idéer flyttar in. Kom och skapa i vårt stora levande konstverk! Bygg
moln med oss! Fota och få din bild utställd direkt i konsthallen! Eller smyg bara in och tjuvkika!

PROGRAM
Under konsthallens öppettider är vår interaktiva utställning tillgänglig för alla. Utöver det är vi glada att kunna bjuda in till ett riktigt
fjädrigt program!

18 november

10.00-12.00: Följ repetitionerna av den filosofiska föreställningen “Gustav III och fjäderbollens konstruktion och historia” i vårt
teatertält. Kika genom skotthålen i tältduken eller smyg in i tältet för en närmare titt. Ingen förbokning. Kom bara kom!

12.00 och 14.00 berättar skräddaren och kostymören Sanna Nyström om processen när man skapar teaterkostymer. Varför blir
man skräddare? Kan kostymer prata? Sanna har klätt Schlagersångerskor, isprinsessor, historieätare och popstjärnor. Vi avslutar
med att tillverka fjäderkonst som ställs ut direkt i konsthallen. En och en halv timme per grupp. Förbokning krävs.

19 november

10.00, 11.00, 12.00 och 13.00 Var med och skapa konsten. Vår molnbyggare Jonatan Winbo är på plats. Tillsammans pratar vi
om vad konst är och så bygger vi moln i konsthallen. 45 minuter per grupp. Förbokning krävs.

13.00-17.00  Följ repetitionerna i vårt teatertält och delta i förberedelserna inför morgondagens premiär av “Gustav III och
Fjäderbollens konstruktion och historia”. Vad ser ni? Vad vill ni ändra på? Regissera våra skådespelare Ulf Drakenberg, Kristofer
Mark och Tuvalisa Rangström i teatertältet. 1 timme per grupp. Förbokning krävs.

20 november

18.30 och 19.30 spelas teaterföreställning ”Gustav III och fjäderbollens konstruktion och historia”. Föreställningen är 25 minuter
lång. Följ dramat inne i vårt lilla teatertält eller fota genom skotthålen i tältduken. Det är ett teater och fotoexperiment som utspelar
sig inne i kung Gustavs huvud. Ingen förbokning.

21 november

18.30 och 19.30 spelas teaterföreställningen ”Gustav III och fjäderbollens konstruktion och historia”. Ingen förbokning.

22 november

18.30 och 19.30 spelas teaterföreställningen ”Gustav III och fjäderbollens konstruktion och historia”. Ingen förbokning.
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23 november

11.00-14.00  Kom och sticka fjäderbollsnät med oss. Filosofera kring nät och hål. Vi har fyllt vår fjäderbollsbana med vita
garnnystan. Ta med egna stickor och maska på! Ingen förbokning.

25 november

Filosofen Ladislaus Horatsius kommer till oss och pratar om hål. Vad är ett hål? Finns hål? Förbokning krävs.

26 november13.00. 14.00 och 15.00 är Sandra Löv på plats för vår otroligt populära Instagramkurs. Fota och få din bild direkt
utställd i konsthallen. 45 minuter per grupp. Förbokning krävs.

27 november

13.00, 14.00 och 15.00 är Sandra Löv på plats för vår otroligt populära Instagramkurs. Fota och få din bild direkt utställd i
konsthallen. 45 minuter per grupp. Ingen förbokning krävs.

28 november

10.00-14.00  Kom och hjälp oss att skriva dramatik om fjäderbollar. Vi skriver, funderar och så prövar skådespelarna Kristoffer
Mark och Tuvalisa Rangström resultatet i teatertältet. 1 timme per grupp. Förbokning krävs.

29 november

18.00-22.00 blir det Burlesk i konsthallen. Stockholms främsta burleskstjärnor harlovat att dansa i vårt teatertält endast iförda fjädrar.
Kika genom hålen i tältduken. Fota och hjälp oss att undersöka alla aspekter av fjäderbollar och fjädrar. Igen förbokning.

30 november

10.00-17.00  har vi Vernissage! I två veckor har vi och våra besökare skapat det stora kollektiva konstverket ”Fjäderbollskungen”.
Nu minglar vi och fortsätter att bygga.

Kontaktuppgifter och mer info hittar du på www.fjäderbollenskonstruktionochhistoria.se

Öppettider Nacka konsthall 16 november–1 december: måndag- fredag 10.00-19.00, lördag 10.00-17.00 , söndag 11.00-17.00

 Om fotoprojektet

”Gustav III och fjäderbollens konstruktion och historia” är ett levande konstverk – och du som besöker oss deltar i denna
interaktivitet genom att skapa dina egna bilder! 

Under året pågår ett fotoprojekt på hemsidan www.fjäderbollenskonstruktionochhistoria.se, där du kan få visa din tolkning av vår
föreställning eller om du besöker den installation som vi skapar.

Mer information får du vid fjäderbollstältet vid respektive speltillfälle eller om du skickar ett mail till oss (adress nedan). 

Om du vill vara med och bidra med till projektet, kanske även under tiden mellan våra föreställningsperioder, så kan du göra det! Vi
jobbar med bildtolkningar av fjäderbollar, badminton, tyngdlöshet, Gustav III, Ankarströms mask från maskeradbalen, döden och
revolution. Skicka ett mail till oss så hittar vi på något!

Följ oss gärna på instagram: Fjaderbollen

Vi hoppas att vi mot slutet av 2013 har många fina bilder att visa som en egen utställning vid sidan av fjäderbollstältet. 

Kontakt: fjaderbollen@gmail.com  

Nanna Leth Curator & Konstsekreterare 
Nacka Konsthall i Dieselverkstaden
Mobil 070-431 90 70 
nanna.leth@nacka.se

Nacka konsthall i Dieselverkstaden 
Marcusplatsen 17 131 34 Nacka  www.dieselverkstaden.se

skolverksamhet: www.nackakulturcentrum.se


