ANNIKA AHLBERG
Målningar
Vernissage i konstnärens närvaro
Lördag 6/3 och söndag 7/3 kl. 13 – 17
Kungshaga Café, vägg i vägg, har öppet och serverar
kaffe och våfflor, panini, hembakat mm. Mycket välkomna!

Konstutställning varar 6/3 – 23/3
www.scandartgallery.com

ANNIKA AHLBERG
På årets första konstutställning hos ScandArt Gallery har vi nöjet att
presentera en skånsk konstnär - Annika Ahlberg från Borstahusen. Annika
har en personlig konststil och hämtar ofta sina motiv till sina målningar från
växtligheten i naturen eller sin egen trädgård och ting som finns runt omkring.
Det kan vara självupplevda vardagsnära händelser som Annika formar med
sitt eget bildspråk och med glimten i ögat till en vacker målning. Sagans värld
känns inte långt borta. Oftast stora målningar med en mycket unik och personlig färgskala. Även om Annikas motiv är föreställande så har hennes målningar
en lite surrealistisk eller abstrakt touch. Annika finns representerad med sina
målningar i många företag, hotell och inom offentlig miljö.

Vernissage i konstnärens närvaro
Lördagen 6/3 och söndag 7/3 kl. 13 – 17
Kungshaga Café, vägg i vägg, har öppet och serverar
kaffe och våfflor, panini, hembakat mm. Mycket välkomna !

Konstutställningen pågår mellan 6/3 – 23/3
På utställningen finns både stora och små verk till attraktiva priser.

Öppettider: Tisdagar och Fredagar 14.00 – 17.00 samt
Lördagar och Söndagar 13.00 – 16.00
Vill du komma på andra tider så går det också bra.
Ring då 070-511 41 49 för att bestämma tid för specialvisning.

Kämpingevägen 54-9 (Kungshaga gård vid korset Kungstorps- / Kämpingevägen), Höllviken.
Gallerist: Ronny Johnsson, mobil 070-511 41 49

Mycket välkomna !
Till Vellinge
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Kungstorpsvägen

Mer information finner du på vår hemsida www.scandartgallery.com

Kämpingevägen

Från Skanör / Falsterbo:
Kör väg 100 och tag höger i rondellen vid
OKQ8-macken. Vid nästa rondell vänd till vänster
in på Kungstorpsvägen och kör förbi Toppen.
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Från Trelleborg:
Kör rakt fram till rondellen vid Höllviken.
Vänd till höger på Kungstorpsvägen och kör
förbi Toppen.

Väg
1

Halörsvägen

Från Malmö:
Från E6/E22 vänd in på väg 100 mot Skanör /
Falsterbo. Vänd avfart Kämpinge / Vellinge
och kör 500 meter mot Kämpinge.

