
Leve Prinsen!
HOMMAGE TILL PRINS EUGEN – 150 ÅR
Länge leve konsten!
Lördag och söndag 13 –14 juni kl 11– 16

Konstrundan Tyresös konstnärer tolkar Prins Eugens liv och konst i helt nyskapade 
verk. Under två dagar bjuder vi in till att fira konsten, livet och Prins Eugen – 150 år! 
Vi bjuder på ett spännande och varierat program för alla åldrar i och runt Tyresö slott, 
Prinsvillan och parken.

Det många inte vet är att Prins Eugen hyrde ett hus vid Tyresö slott under ett antal 
somrar runt förra sekelskiftet. Där samlade han sina konstnärsvänner och hittade 
några av sina mest kända motiv. Ett av Prins Eugens främsta konstverk är ”Molnet” 
som han skapade med inspiration från Tyresös landskap.

Det har varit en stor jubileumsutställning hela vintern på Waldemars udde, nu tar 
Konstrundan Tyresö över och firar Prins Eugen i två hela dagar. Tyresö konsthalls 
sommarutställning är en hyllning till målarprinsen.  
Vi är alla stolta över Prins Eugen!
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Det känns som om Prins Eugen är här hos oss! 
Vi har lärt känna honom och vandrat i hans fotspår. Vi känner alla av den 
öppna stämning som han skapade här i Tyresö. Under helgen kommer det 
hända grejer! Vi får vi se konstnärer in action, performances, installationer, 
måleri, skulptur, smycken – ja allt mellan himmel och jord!  
Välkommen till en helg i Prins Eugens anda!

Anna Meister från Prins Eugens Waldemarsudde
Som arkivarie på Waldemars udde är Anna Meister expert på Prins Eugen. Hon är 
en av författarna till den nyutgivna jubileumsboken ”Prins Eugen – Fasetter ur ett 
liv”. Hon kommer att tala om prinsens konstnärliga frändskap med Tyresö, om hur 
prins Eugen upplevde sina Tyresösomrar och om livet i konstnärskolonin.

Tyresös egna sagoberättare Marina Granlund
Prins Eugens kompis här i Tyresö var Helena Nyblom, hon skrev spännande sagor 
för barn som illustrerades av John Bauer. Marina Granlund berättar på sitt fantasi-
eggande sätt “Svanhamnen” (1908) och “Bortbytingarna” (1913) från boken ”Bland 
tomtar och troll”. Efteråt kan barnen skapa sina egna bilder på plats. På lördag vid 
eken på ängen och söndag vid Prinsvillan.

Erik Magnusson berättar 
Erik Magnusson som kan allting om Tyresös spännande historia berättar också om 
konstnärskolonien som Prins Eugen samlade här i Tyresö. 

Gigantisk tavla målad av prinsar och prinsessor på terassen vid slottet
Tyresös yngre målar-prinsar och målar-prinsessor bjuds in att delta i att måla en 
gigantisk tavla inspirerad av Prins Eugens Tyresömotiv. De små konstnärerna kan 
också göra egna prins och prinsesskronor. Duken kommer att växa fram och bli en 
fin fondvägg. 

Visning av Tyresö Slott
Tyresö slott är öppet för besök på egen hand lördag och söndag kl. 13-17. Besö-
karen köper en inträdesbiljett och går sedan runt med en audioguide som finns på 
svenska och engelska. Inträde för vuxna 100 kr, fri entré för barn och ungdomar till 
och med 18 år. Nordiska museets guide berättar om slottet och kopplingen till Prins 
Eugen.

Friluftsmåleri i parken
Konstrundan uppmanar till friluftsmåleri i parken, på ängen och mellan äppelträd 
nedanför terrassen. Alla Tyresös konstnärer och entusiaster

Prisutdelning för skoltävling årskurs 4 – 5
Konstrundan Tyresö har utmanat Tyresös skolor till tävling under våren och söndag 
kl 14.30 är det prisutdelning! Tävlingen har gått ut på att på ett så kreativt sätt som 
möjligt tolka prins Eugens konstnärskap. Tio av de unga konstnärerna får ställa ut 
sina bilder på slottet, tre av dessa får sitt konstverk uppförstorat och tryckt på fine-
artpapper. 



Program
Tänk på att installationer och andra märkliga händelser pågår hela tiden, upptäck nya 
världar under de två dagarna i parken, Prinsvillan och slottet. 

Lördagen 13 juni:

11:00 Marina Granlund berättar sagor för barn och ungdom, vid eken i slottsparken
12:00 Nordiska museets guide berättar om slottet, på terrassen
12:30  Erik Magnusson berättar för vuxna och ungdom vid Prinsvillan
13:30 Nordiska museets guide berättar om slottet, på terrassen
14:00 Föreläsning av Anna Meister, på terrassen
15:00 Ebba Strid Udikas, performance ”Prins Eugen badar med sina vänner”,  
 vid Prinsvillan

Söndagen 14 juni:

11:00 Erik Magnusson berättar för vuxna och ungdom, vid eken i slottsparken
12:00 Nordiska museets guide berättar om slottet, på terrassen
12:00 Konstnärerna installerar sig vid det hyllningsbord som Charlotte Krook och  
 Marika af Trolle arrangerat för att äta lunch i Prins Eugens anda och samtala  
 om konsten och livet, där en och annan stol står ledig för besök. Lunchen  
 pågår till 13:00
12:30 Marina Granlund berättar spännande sagor för barn och ungdom vid Prinsvillan
13:00 Nordiska museets guide berättar om slottet, på terrassen
13:30 Föreläsning av Anna Meister, vid Prinsvillan
14:30 Tyresö skolor åk 4-5 prisutdelning i galleriet eller på terrassen på Tyresö Slott
15:00 Ebba Strid Udikas, performance ”Prins Eugen badar med sina vänner”,  
 vid Prinsvillan

Berit Badman
David Bracken
Ulla Carlsson
Miguel Escribano
Gina Goransson
Marie Gustafsson
Désirée Kraft
Charlotte Krook
Susanne Larsson-Krieg
John Löf

Lisa Malmgren
Sophia Rilby
Simon Rörlien Lindkvist
Maria Schnierer-Calmeyer
Marika af Trolle
Ebba Strid Udikas
Salla Vartiainen

Erja Lempinen, fotograf, dokumenterar 
evenemanget

Välkommen till våra ateljéer på konstrunda 14 – 15 november  
www.konstrundantyreso.se

Här är Konstrundan Tyresös konstnärer som deltar under helgen:



Busshållplats
Tyresö Kyrka
875

Tyresö slott
Konstutställning

Prinsvillan
Konstutställning

Tyresö Kyrka

Parkering

Parkering

Terassen
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Servering, 
korvgrillning

Bistro (god mat)

Notholmen Café

Församlingshemmet
Utställning med Prins 
Eugens fotografier

Parkering

www.konstrundantyreso.se
Tack till våra samarbetspartners:  

Tyresö slotts Bistro, Prinsvillan, Tyresö Kommun, Copyodd, 
Prins Eugens Waldemarsudde, Nordiska museet, Erik Magnusson och många fler!
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