
SKOLVISNINGAR I KONSTHALLEN
Vi erbjuder visningar för skolelever och förskolebarn. Vi visar utställningen och 
arbetar praktiskt i vår verkstad. Ett besök tar ca 1,5 timme, eller enligt era önskemål. 
Besöket är helt kostnadsfritt. Vi tar emot både stora och mindre grupper och 
anpassar vad vi gör tillsammans. Vi kan testa konstnärliga tekniker, eller se 
konsten tillsammans- så att ni får ut det bästa av besöket!  
Är ni intresserade av att besöka oss? Hör av er! Måndagar och tisdagar kl 9-15 är vi 
tillgängliga för bokningar för visning och kreativt arbete i vår fina verkstad, tar ca 1,5 
timme. Övriga dagar kan vi ta emot för gruppvisningar av utställningar, ca 40 min.
Vi har konstnärliga ledare som talar svenska,arabiska, engelska och italienska. Kontakt för 
frågor och bokningar! Rami Khoury (arabiska, svenska) rami.alkhoury@sodertalje.se
Marion Forssell (italienska, svenska) marion.forssell@sodertalje.se eller 
maja-lena.molin@sodertalje.se Vi finns i Lunagallerian, plan 2, vid biblioteket på Storgatan 15.

Utställningar våren 2023 Södertälje konsthall:
Fynden i Solhem
En utställning av Annika Petersson och Ida Rödén
2023-02-03 – 2023-03-11
Skulptur, objekt, akvarell, teckning

Utställningen i konsthallen består av teckningar, målningar 
och skulpturer utifrån en fiktiv utgrävning i Glasberga. 
Den nybyggda förskolan Solhem i Glasberga har i sin utemiljö 
fått ett konstverk som ser ut som lämningar efter en varelse 
som kan ha bott på platsen för länge sedan. I konsthallen 
berättar vi vidare kring denna historia - med fokus på 
barnens upptäckarglädje. Mitt i konsthallen finns en plats 
där vi tillsammans kan testa ”utgrävning”.

Katarina Löfström
2023-03-31 – 2023-05-06
Skulptur, videoprojektioner och grafik

I Katarina Löfströms utställning får vi ta del av spännande 
videoprojektioner i kombination med en ny skulptur. Det är 
abstrakta former. Vi ser klara färger och starka mönster. 
Skulpturen som står mitt i konsthallen skall efter utställ-
ningen placeras utomhus i Saltskog. Där kommer den ingå i 
Södertälje kommuns stora samling av offentlig konst för alla 
att ta del av.

Munish Wadhia
2023-05-26 – 2023-07-01
Måleri, installation, skulptur

Munish Wadhia har i sin utställning tagit inspiration från sin 
uppväxt i Kenya, via sina år i England och nu som konstnär i 
Mölnbo. Han blandar föremål, färger, former och material. 
Vi möts av en installation som består av både kryddor och 
färger. Sommaren 2022 var Munish Wadhia konstnärlig
ledare för vårt konstkollo för barn mellan 6 - 14 år i Mölnbo.




