SJÄLASPIS
Tema Medvetandet - AGAPE kärlek
JOAKIM FORSGREN, MIKAEL GORALSKI
MARC DORINEL, BARBRO HEDSTRÖM & LIV DUE
Program söndagar kl. 15.00
3/9 I skulpturparken öppnas utställningen "Okänd Våglängd" ( med Joakim
Forsgren, Mikael Goralski Marc Dorinell) & skulpturer av Barbro Hedström, Liv Due
& Carinne Löfgren-Williams. Konstnärerna presenterar sina verk samt reflexion om
Carinnes vision om konstens betydelse för livet. Bellmans allsång.
10/9 Trädens Dag Stanislav Snäll berättar om sin insektsforskning av
Stocksundstorps Gårds 350 år gamla lindallé vissång av Christian Lindberg &
Öivind Glosli . Kaffeservering
17/9 kl 15.00 Anna -Maria Broberg föreläser :Medvetenhet genom rörelse - Hur
förändras ditt beteende genom rörelse? www.somaticmind.se
kl 16.00 Lilith Eve konsert . Signe Rudberg Selin, Marianne milde, Jane Helen,
Caroline Williams , mfl. Kaffeservering.
24/9 Program i Dikt & Ton medverkande poeten Ulf Hellsing, Caroline Williams
sjunger egna tonsättningar och uppläsning ur Carinne Löfgren-Williams bok
AmoSophie m.m Kaffeservering
1/10 Interreligiös dialog medverkande -- Awad Olwan, Lorenz Williams
Jolin, Kaj Engelhart mfl.
8/10 Ej död men Efter-liv? Samtal kring frågor om det eviga livet.
Roger Henriksson sjunger Bellmansvisor + Allsång: Caroline Williams leder
Kaffeservering

*****************************************************************************
Adress: Konvaljstigen 4, Solna, stocksundstorp@yahoo.se www.carinne.nu
T-bana: Bergshamra, uppg. Stocksundstorp, + 5 min prom.
Buss 509/540 Bergshamra södra, + 5 min.prom..

************************************************************************************************************
RESEBESKRIVNING:
Åk Tunnelbana röd linje 14 mot Mörby Centrum gå av Bergshamra, uppgång Stocksundstorp södra
längst bak i tåget. När du kommer ut går du rakt fram och över gatan. Du är då på Gamla Vägen. Gå
förbi de tre höghusen på vänster sida och gå in på Ripstigen vänster. Följ vägen, den går även under

motorvägen, och över den lilla järnvägsbron. Du är nu på Stocksunds-torpsvägen. Gå en liten bit och
ta sedan vänster in på Konvaljstigen, huset ligger längst in på gatan. Ingång från baksidan av huset till
trädgården/parken
Vägbeskrivning med bil finns på:http://kartor.eniro.se/
Event.park. Krokusvägen /Alnäsväg
Stocksundstorps Gård Konvaljstigen 4, SOLNA.
************************************************************
HISTORIK:
Stocksundstorp 1700-talsgård i Kungl.Nationalst.parken visar skulpturutställningar.bland de 350åriga lindarna med program i "dikt och ton" vår och höst. Gården har en anrik historia,varit
balettdansösen/ Sophie Hagmans sommarviste,: hon sammanlevde med G III:s bror Hertig Fredrik
Adolf.
Gården är smyckad med inredning fr G III:s opera, t ex "Operasalongen"; guldpannåer av
J.B.Masreliez, vilka varit med om skottet på Maskeradbalen. - historiens
vingslag. Vi försöker levandegöra vår kulturarv tillika det nyskapande i musik, konst samt nya
tankeriktningar ang människans och Kosmos, utgående från kvantfysik /medvetandeforskning och det
transcendenta - allt en helhet.
https://www.solna.se/…/kulturhistoria1/stocksundstorps-gard/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stocksundstorps_gård
http://stadsflanoren.blogspot.se/…/ett-besok-pa-stocksundst

