
Medlemsbrevet 1/2021 

Bästa medlem,  
 
Gott nytt år 2021!  
Konstmuseet Sinebrychoffs vänförening har planerat ett fint medlemsprogram för det nya året. 
Under våren ordnas bl.a. en utflykt till Åbotrakten och opera i Musikhuset. Senare under året 
firar föreningen sitt 10-årsjubileum.  
Eftersom antalet evenemang som kan ordnas i museet är begränsade, har både museet och 
vänföreningen koncentrerat sig på program utanför museibyggnaden. Från museets sida planeras 
t.ex. guidningar utomhus, i omgivningen kring museet. Mera information om dessa guidningar 
kommer senare på våren.  
Utställningen På resa med konstsamlare är framme till den 9 januari 2022 på museets första 
våning och i källaren.  
 
 

 
Bild 1. Henri Francois Rieseners oljemålning Porträtt av en mor med sin dotter från åren 1816-1823. Foto: Finlands 

Nationalgalleri. 



 

Vänföreningens och Konstmuseet Sinebrychoffs år 2020 
 
Evenemangen som vänföreningen ordnade år 2020 var mycket populära bland medlemmarna. 
Det är en stor glädje att ha så många aktiva medlemmar. En av förra årets höjdpunkter var 
vänföreningens donation av Joseph Viviens (1657-1735) pastellverk till museets samlingar. 
Förvärvet fick uppmärksamhet både i inhemska medier och i utländska publikationer. Ett varmt 
tack till museets trogna vänner som möjliggjorde detta!  
År 2020 var ett lyckat år för Konstmuseet Sinebrychoff trots restriktionerna. Allt som allt 
besöktes museet av över 52 000 konstintresserade. Under året visades tre utställningar i museet: 
Albert Edelfelt och familjen Romanov, Livet under hot och Tiepolo – Venedig i Norden. 
Alla lyckades locka stora mängder besökare till museet; Tiepolo – Venedig i Norden -
utställningen besöktes nästan 15 000 gånger och Albert Edelfelt och familjen Romanov –
utställningen hade väldigt många besökare på en kort tid.   
 
 
 
 
 

FÖRENINGENS KOMMANDE MEDLEMSPROGRAM FÖR 2021 
 
Föreningen har planerat flera resor och utflykter utanför museet för året. Presentationer och 
guidningar till utställningarna kommer att ordnas som vanligt när museet öppnar sina dörrar för 
publiken igen. Information om evenemangen med anmälningsinstruktioner skickas ut senare. 
För tillfället tas inga anmälningar emot.  
 

Årsmöte 9.3.2021 kl. 17:00 
Föreningens årsmöte hålls 9.3.2021 kl. 17:00 i konstmuseet Sinebrychoffs Vita källare. Man kan 
även delta på distans. I samband med mötet håller styrelsemedlemmen Kari-Paavo Kokki en 
presentation om gammalt porslin.  
Till årsmötet skickas en separat inbjudan. Deltagandet kräver ingen anmälan. 
 

Besök till Päivikki & Sakari Sohlbergs hemmuseum i april 
Det ordnas två besök med guidningar, en på svenska och en på finska. 
Anmälningsinstruktioner kommer senare. 
 

Utflykt till Åbotrakten 8.5.2021 
Under resan besöks bl.a. herrgården Brinkhall på ön Kakskerta i Åbo skärgård. 
Mera information om utflykten och anmälningar kommer senare på våren. 
 

Operan Genoveva i Musikhuset 1.6.2021 
Den på våren inställda operan arrangeras även denna gång av Helsingfors Barockorkester. 
Vänföreningens medlemmar får biljetter till mycket bra platser till nedsatt pris.  
Mera information om operan och anmälningar kommer senare på våren. 
 

Båtfärd till Björnsö 12.8.2021 
Under resan bekantar vi oss med familjen Sinebrychoffs tid på Björnsö. 
 

Herrgårdsutflykt till Janakkala: Haga gård & Wanantaka gård 12.9.2021  
Under utflykten bekantar vi oss med gårdarna Haga och Wanantaka i naturvackra Janakkala. 



 

Resa till Köpenhamn i oktober 
Resan för oss till Köpenhamns viktigaste kultursevärdheter och museum.  
 

Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf 10 år! 
Senare under året firas Konstmuseet Sinebrychoffs vänners 10-årigå resa.  
 
 
 

MUSEETS PROGRAM 

  
Konstmuseet Sinebrychoff, som följer statsrådets allmänna råd gällande restriktioner, fortsätter 
med sitt normala program så fort dörrarna öppnas till publiken igen. 
Andra våningens utställningsutrymmen har stängt t.o.m. slutet av november p.g.a. 
fönsterrenovering.  
Ändringar i programmet är möjliga. All aktuell information gällande evenemang finns på museets 
hemsida.  
Ni kan även ringa numret 0294 500 460 då museet är öppet eller skicka e-post till siffinfo@siff.fi. 
Museets program är gratis för vänföreningens medlemmar! 
 

Presentationer av utställningen På resa med konstsamlare, Vita källaren 
Lördagar kl. 14 på finska och månadens första lördag kl. 13 på svenska.  
 

Boka guidningar till utställningen På resa med konstsamlare 
Boka egen guidning till utställningen per telefon 0294 500 500 (mån–fre kl. 10–14) eller e-post 
forsaljning@fng.fi. Boka vänligen guidning senast en vecka före den önskade tidpunkten. 
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