
Inbjudan till visning av Citybanans konst den 4 eller 9 okt

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.

Samling: Den 4 och/eller 9 oktober senast kl. 12:50 vid station Stockholm City, biljetthallen vid 
uppgången mot Vasagatan/Klarabergsgatan (vid gången mellan T-centralen och Centralen) 
Visningen avslutas ca 14:30. Alla deltagare måste ha en giltig färdbiljett.

Program: Guidad visning av konsten på stationerna Stockholm City och Odenplan. Sammanlagt har 14 
konstnärer bidragit med rörliga verk, ljuskonst, videoverk och verk som kan upplevas både som 
abstrakta och föreställande. Efter visningen avslutar vi med fika på egen bekostnad och de som 
vill följer med till Konditori Ritorno som ligger på Odengatan 80 - 82. Ange i anmälan om du/ni 
kommer med till Ritorno. 

Kostnad: För medlem 60 kr, och för medföljande 100 kr.

Anmälan: Skall vara klubben tillhanda senast den 7 september, online via hemsidan wp.spkj.se, klicka 
på Aktiviteter/ Konstvisning Citybanan eller genom att skicka in nedanstående talong. 

Betalning: Senast den 12 september får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. 
Därefter bör inbetalningen ske snarast till Plusgirokonto nr 38 74 25-2. Du kan också använda 
Klubbens Swish. Numret är 123 400 2747. Beloppet ska vara klubben tillhanda senast den 19 
september. Det är viktigt att du i båda fallen anger ditt namn och att det gäller Konstvisning 
Citybanan.
OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten, tfn 070-757 2447.

____________________________________________________________________________________________
Jag/vi anmäler mig/oss till Konstvisning Citybanan den 4 eller 9 oktober

Medlem _______________________________ Tfn ____________________________________

Medföljande ___________________________

Jag/Vi kan gå båda dagarna        men föredrar den 4 okt        9 okt 

Jag/Vi kan bara den 4 okt        Jag/Vi kan bara den 9 okt 

Jag/Vi önskar gå med och fika: En person       Två personer       Ingen  

Anm._______________________________________________________________________________

Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till: 
Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla


