Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst
Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema
för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens
aktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater
vid vårens olika inspirerande programpunkter.
Hela styrelsen önskar er välkomna
Torsdag 29 januari

Besök hos SKF Verkstadsklubb
SKF har stor konstsamling av bland annat Albin Amelin

Torsdag 19 februari

Nytt liv för det kasserade
föredrag av intendent Love Jönsson, Röhsska
museet
SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK inbjuds

Onsdag 18 mars

Årsmöte med föredrag av konstnär Svenrobert
Lundkvist ”Vår aktuella konst finns på sjukhusen”

En lördag under våren

Vi planerar att under april göra en resa till Vera Nilsson på
Mjellby konstmuseum och till Ringhals för att se deras
konstsamling

Lördag 25 april

Distrikt Bohuslän inbjuder konstföreningsfunktionärer till en utbildningsdag med besök på Bohusläns
museum, Gustavsberg badort och galleribesök

Tisdag 5 maj

Arbetets konst
föredrag av konstnär och fd intendent Henriette
Ousbäck

Fredag – söndag
29-31 maj

Förbundsstämma i Linköping
Stämman hålls på Linköpings museum och under söndagen
ordnas intressanta konstutflykter till Motala, Norrköping,
Söderköping och Vadstena

Torsdag 29 januari
Besök hos SKF Verkstadsklubb med verk av Albin Amelin
Följ med oss på ett besök i SKF:s verkstadsklubbs lokaler. Klubben har en av
Sveriges största samlingar av verk av Albin Amelin. Amelin var en politisk
medveten konstnär och hans motiv är ofta från arbetslivet. Det finns även en hel
del annan intressant konst att titta på. Vi får en kort introduktion om klubbens
konstverksamhet. Därefter får vi i lugn och ro ta del av konstverken. Vi kommer
att serveras kaffe och smörgås och en liten kaka. Besöket beräknas ta 1 ½ timma.
Tid: kl 16.30
Lokal: Stallmästareg. 1, Göteborg
Kostnad: 100 kronor
Sista anmälningsdag: 26 januari
Klubbhuset är beläget på Stallmästaregatan 1 i Gamlestaden. Närmaste hållplats är SKF.
Enklast är att gå norrut på Artillerigatan (på samma sida som SKF:s huvudbyggnad) vid
Ryttmästaregatan svänger man höger tills man kommer till Stallmästaregatan.

Torsdag 19 februari
Nytt liv för det kasserade – om industriprodukter som material inom
konsthantverket.
Intendent Love Jönsson, Röhsska museet föreläser om hur begagnade,
industritillverkade föremål används inom konsthantverket. Föredraget
diskuterar också begrepp som ready-made och post-industrialism.
Föreläsningen anordnas av SU/Sahlgrenskas konstförening, som bjuder in Göteborgsdistriktet
av Sv Konstföreningar att lyssna. Efter föreläsningen blir det mingel med vin/vatten och
tilltugg.
Tid: kl 17.30
Lokal: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén Blå stråket 5.
Kostnad: 80 kronor
Sista anmälningsdag: 16 februari

Onsdag 18 mars
Årsmöte med efterföljande föredrag av konstnär Svenrobert Lundkvist
”Vår aktuella konst finns på sjukhusen”
Lundkvist är skulptör, tecknare, grafiker och känd konstprofil i Göteborg. Vi kan
utlova en kväll med hög underhållningsfaktor, mycket vetande och en och annan
anekdot.
Tid: kl 18.00
Plats: SENSUS lokal, Drottninggatan 30, Göteborg
Kostnad: 100 kr lättare förtäring med ett glas vin eller alkoholfritt
Sista anmälningsdag: 13 mars

Motioner till årsmötet kan skickas med e-post senast den 12 mars till
goteborg@sverigeskonstforeningar.nu

En lördag under våren
Vi planerar att under april göra en resa bland annat för att se Vera Nilsson på
Mjellby konstmuseum och Ringhals konstsamling
mer info kommer

Lördag 25 april
Distrikt Bohuslän inbjuder konstföreningsfunktionärer till en utbildningsdag med
besök på Bohusläns museum, Gustavsberg badort och galleribesök
mer info kommer

Tisdag 5 maj
Arbetets konst
Arbetet i konsten och konst i arbetet. Från genremålning till agitatorisk konst,
från folkbildningstanke till lagstadgad utsmyckning.
Föredrag av konstnär och fd intendent Henriette Ousbäck.
Tid: kl 18.00
Plats: SENSUS lokal, Drottninggatan 30, Göteborg
Kostnad: 100 kr lättare förtäring med ett glas vin eller alkoholfritt
Sista anmälningsdag: 30 april

Fredag – söndag 29-31 maj
Förbundsstämma i Linköping
Förbundsstämman hålls på Linköpings museum och under söndagen ordnas
intressanta konstutflykter till Motala, Norrköping, Söderköping och Vadstena.
Se mer hemsidan

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
per post till: SK c/o Kerstin Vahlquist, Bildradiogatan 2, 421 34 Västra
Frölunda
eller per telefon 031-451434 eller 0739-828114
plusgirokonto nummer:

91 68 70-9

Vid återbud eller brådskande besked ring ordförande Kerstin Vahlquist.
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.

