Höstprogram 2015
Vi ser fram emot att träffa dig och din konstförening vid höstens olika
inspirerande programpunkter.
Ann-Sofie Hansson, ordförande i Göteborgsdistriktet önskar er
välkomna!

Tisdag 15 september

Presentation av Carl Larsson-trappan på
Viktoriaskolan, Engelbrektsgatan i Göteborg

Lördag 26 september

Konstresa till Limmared, Glasets hus, Abecita
konstmuseum i Borås samt guidning av
väggmålningar och skulpturer i Borås

Tisdag 13 oktober

Göteborgskoloristerna och då främst Inge Schiöler
föredrag av Ingrid Schiöler
SU/Sahlgrenska konstförening anordnar och
bjuder in oss

Onsdag 4 november

Guidning av Göteborgs internationella biennal
GIBCA 2015 på Röda Sten

Lördag-söndag 21-22
november

Konferensen Konst i Arbete i Norrköping
anordnas av Sveriges Konstföreningar

Tisdag 15 september
Presentation av Carl Larsson-trappan på Viktoriaskolan
I Viktoriaskolan (gamla Nya Elementar) finns många väggmålningar av Carl
Larsson. Vi får en presentation av dessa av Joneta Belfrage. Besöket beräknas ta
1 timma.
Begränsat antal deltagare
Tid: kl 17.30
Lokal: Engelbrektsgatan 1, Göteborg
Kostnad: 30 kronor
Sista anmälningsdag: 11 september

Lördag 26 september
Resa till Borås och Limmared
Med buss reser vi först till Glasets hus i Limmared, där vi får en guidning av
husets aktiviteter. Limmared har landets äldsta igångvarande glasbruk. Här finns
utställning av glasets historia från 1700-talets bruksglas fram till dagens Absolutflaska. Fotoutställningen Global connection med verk av sjuhäradsfotografer,
som gav sig ut i världen bl a Hasse Persson och Lars Tunbjörk pågår. I Glasets hus
finns en butik och ute i byn finns flera loppis/antikaffärer, som vi har tid att
besöka. Innan vi lämnar Glasets hus bjuds vi på lunchbuffet.
Se länk Glasets hus
Bussen tar oss sedan till Borås. Staden har ju på senare år blivit mycket omtalad
för de skulpturer som placerats i stadsrummet. Sedan förra året satsar de även
på väggmålningar och i början på september äger No Limit rum. Flera konstnärer
har inbjudits att under några dagar måla var sin vägg. Vi har en guide ombord på
bussen som informerar oss om några av de mest intressanta skulpturerna och
väggmålningarna. I Borås centrala delar tar vi oss en promenad för att se verken
på nära håll.
Se länk No limit

Sista etappen blir Abecita konsthall, där vi får en guidning i det flera våningar
höga lokalerna. Abecita konstmuseums permanenta samling utgörs i huvudsak
av grafisk konst och foto från Europa och USA, samt prisbelönt nordisk
textilkonst. När vi kommer finns där även 3 tillfälliga utställningar av fotokonst,
bland annat Carl Bengtsson – Modefotografi och Mattias Backström –
Arkitekturkulturen. Eftermiddagsfika ingår.
Se länk Abecita konstmuseum

Kostnad: 400 kr I kostnaden ingår resa med buss, 3 guidningar och inträden,
lunch på Glasets hus i Limmared och eftermiddagsfika på Abecita i Borås.

Tid: Avresa lördag 26 september kl 8.30 från Hotell Post, Drottningtorget,
Göteborg hemkomst cirka kl 18.00.
Betalning för resan insättes på vårt plusgirokonto 91 68 70 – 9 senast 18
september.
Sista anmälningsdag: 15 september Bindande anmälan

Tisdag 13 oktober
Göteborgskoloristerna och då främst Inge Schiöler
Föredrag av Ingrid Schiöler
SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och inbjuder anslutna föreningar till
Sv Konstföreningar att lyssna. Efter föreläsningen blir det mingel med vin/vatten
och snacks.
Tid: kl 17.30
Lokal: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén Blå stråket 5.
Kostnad: 100 kronor
Sista anmälningsdag: 8 oktober

Onsdag 4 november
Guidning av Göteborgs internationella konstbiennal GIBCA 2015 på Röda Sten
GIBCA är idag en av Nordens ledande konstbiennaler, har etablerat sig som en av
Sveriges största konsthändelser och räknas internationellt som en av de unga,
spännande biennalerna i Europa. Elvira Dyangani Ose, curator för den åttonde
upplagan av GIBCA 2015, fokuserar på det komplexa begreppet historieskrivning
kopplat till konsten och konstnärens roll.
Se länk
Tid: kl 18.00
Plats: Röda Sten konsthall, Göteborg
Kostnad: 100 kr
Sista anmälningsdag: 29 oktober

Lördag – söndag 21-22 november
Norrköping

Konferens Konst i Arbete

Sveriges Konstföreningar bjuder in till konferensen Konst i Arbete på Arbetets
museum i Norrköping den 21-22 november 2015. Konferensen handlar om
relationen mellan konsten och arbetslivet i ett nutida och historiskt perspektiv.
Varför bör det finnaSs konst på arbetsplatsen och vilka politiska ideologier har
tidigare legat bakom konstens integration i arbetslivet? Rapporter från
konstnärer och konstföreningar som verkar i ett arbetsliv i förändring varvas
under konferensen med performativa inslag, historiska utblickar och teoretisk
fördjupning.
Mer info och anmälan finns på Sveriges Konstföreningars hemsida Se länk

Välkommen och glöm inte att vidarebefordra programmet till dina övriga
styrelsemedlemmar!

#

Boka in aktiviteterna redan nu – Skicka anmälan
per e-post till: goteborg@sverigeskonstforeningar.nu
eller till ordförande Ann-Sofie Hansson
per telefon 0703 – 75 48 06 eller
per mail annsofie48@gmail.com
plusgirokonto nummer:

91 68 70-9

Vid återbud eller brådskande besked ring ordförande Ann-Sofie Hansson.
Om återbud kommer så sent att vi inte har möjlighet avboka mat eller
annat som medför kostnad, förbehåller vi oss rätten att debitera avgiften.
Vi återkopplar alltid din anmälan och ger dig besked om plats finns eller
inte.
Om aktiviteten inte är fullbokad efter att sista anmälningsdatum passerat,
finns möjlighet för icke-styrelsemedlemmar i anslutna konstföreningar att
delta.
SK – Sveriges Konstföreningar - är en partipolitiskt obunden ideell
organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars
intressen. Organisationen är uppdelad på 24 distrikt, alla med egen styrelse.
Göteborgsdistriktet ingår i Västra Götalandsregionen tillsammans med
Älvsborgs – Bohus – och Skaraborgsdistriktet. Förbundet har kansli i Malmö
och bildades 1973.
Från kansliet i Malmö uppmanas Du att skicka in aktuell styrelselista
samt senaste verksamhetsberättelse.
Hemsida:
www.sverigeskonstforeningar.nu
För att nå Göteborg, klicka på ”Distriktens hemsidor” som ligger allra
överst.

I samarbete med

studieförbund.

