Vårprogram 2016
Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter.
Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater.
Hela styrelsen önskar er välkomna

Onsdag 9 mars

Konst som berör
Föredrag av Håkan Wettre, tidigare Konstmuseet
SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK inbjuds

Onsdag 16 mars

Årsmöte
Besök hos Sverker Eklund, skulptör/målare och Per
Agelii i deras ateljéer

Torsdag 14 april

Nordiskt ljus –, från 1880-talets verklighetsskildring
till sekelskiftets nationalromantik
Föredrag av Björn Fredlund, tidigare Konstmuseet
SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK inbjuds

Torsdag 21 april

Arbetets konst, konst i arbete
Seminarium med Ann Ighe, Gbgs universitet och
Marika Troili, konstnär

Lördag 14 maj

Resa till Tomarps kungsgård och Skarhults Slott,
Skåne

Onsdag 9 mars
Föredrag i serien Hommage till Halvar Bergman: Håkan Wettre, tidigare 1:e
intendent på Göteborgs konstmuseum föreläser om Konst som berör.
Efter föredraget blir det mingel med bröd, smör, ostar med tillbehör, vin/vatten.
SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK Gbg inbjuds.
Tid: Kl 17.30
Lokal: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén, Blå stråket 5
Kostnad: 100 kronor för icke medlem
Sista anmälningsdag: 4 februari

Onsdag 16 mars
Årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar sker först i restaurangen på
Konstepidemien. Därefter gör vi ateljébesök hos Sverker Eklund, skulptör och
målare samt Per Agelii, skulptör och vi får något lätt att äta samt vin/vatten.
Motioner till årsmötet kan skickas med e-post senast den 9 mars till
goteborg@sverigeskonstforeningar.nu
Tid: Kl 18.00
Lokal: Restaurangen, Konstepidemien
Kostnad: 100 kronor
Sista anmälningsdag: 9 mars

Torsdag 14 april
Föredrag i serien Hommage till Halvar Bergman: Björn Fredlund, tidigare chef för
Göteborgs konstmuseum föreläser om Nordiskt ljus – från 1880-talets
verklighetsskildring till sekelskiftets nationalromantik.
Efter föredraget blir det mingel med bröd, smör, ostar med tillbehör, vin/vatten.
SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK Gbg inbjuds.
Tid: Kl 17.30
Lokal: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén, Blå stråket 5
Kostnad: 100 kronor
Sista anmälningsdag: 8 april

Torsdag 21 april
Arbetets konst, konst i arbete. Seminarium i samarbete mellan Sveriges
Konstföreningar och Konstepidemien.
Vi får lyssna till Ann Ighe, fil dr vid Göteborgs universitet och redaktör för
tidskriften Ord & Bild. Hon pratar över ämnet
”Plats och politik i arbetslivet, från industrialisering till tjänstesamhälle”.
Därefter får vi en bokpresentation/artist talk av Marika Troili, som läser ur sin
bok ”Inga kärleksbrev idag heller”. Marika Troili, som arbetar med bl a
installation, intervju, text och performance, är utbildad vid Kungliga
Konsthögskolan i Stockholm.
Konferencier för seminariet är Berit Jonsvik, verksam på Konstepidemien.
I pausen bjuder vi på något lätt att äta samt vin/vatten. Seminariet är gratis men
vi vill ha din anmälan för att beräkna maten.
Tid: Kl 18.00 – cirka 21.00
Lokal: Gröna rummet, Konstepidemien
Sista anmälningsdag: 12 april

Lördag 14 maj
Vårens konstresa går med buss till Skåne, där vi besöker Skarhults Slott och
Tomarps kungsgård. På Skarhults Slott får vi en guidning av deras
uppmärksammade utställning ”Den dolda kvinnomakten”. Vi äter lunch på
slottscaféet och åker sedan vidare till Tomarps kungsgård, där vi ser
utställningen ”Den blå timmen”. En poetisk utställning med Karin Almlöf, måleri,
Mikael Kihlman, torrnål, Björn Wessman, måleri, grafik och Örjan Wikström,
måleri.
Skarhults Slott se länk http://skarhult.se/
Tomarps kungsgård se länk http://tomarps-kungsgard.se/
Kostnad: 550 kr I kostnaden ingår resa med buss, fralla med kaffe/the på
nedresan, entréavgifter och 2 guidningar, lunch på Skarhults Slott och
eftermiddagsfika på Tomarps kungsgård.

Tid: Avresa lördag 14 maj kl 8.30 från Hotell Post, Drottningtorget, Göteborg
och hemkomst cirka kl 18.00.
Betalning för resan insättes på vårt plusgirokonto 91 68 70 – 9 senast 10 maj.
Sista anmälningsdag: 2 maj. Bindande anmälan

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
om det är fullbokat.
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.

