Vårprogram 2017
Välkomna till vårens konstbildningsprogram, åter igen på temat Mångfald!
Vi hoppas få se Dig på våra aktiviteter och glöm inte bjuda med dina
styrelsevänner i konstföreningen!
Tisdag 31 januari

Bilder jag aldrig sett förut
Konstnär Joakim Stampe berättar om sitt konstnärskap

Onsdag 15 februari

Rörliga bilder - Animation Blå Stället Angered
Guidning av den aktuella utställningen

Tisdag 28 februari

Konstnärskap som rört sig över gränser mellan
konsthantverk, design och bildkonst
Intendent Love Jönsson, Röhsska museet föreläser.
SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK inbjuds.

Onsdag 22 mars

Årsmöte Konstepidemin
Årsmöte med besök på utställning och konstnärsateljé

Lördag 22 april

Regional utbildningsdag för konstföreningar
Sv Konstföreningar Älvsborg arrangerar i Göteborg

Lördag 6 maj

Resa till Vårrundan på Kinnekulle
Heldagsutflykt med natur, kultur, trädgård och besök hos
namnkunniga konstnärer

Torsdag 18 maj

Konstnärer i Värmland och Dalarna
Per Dahlström, Göteborgs konstmuseum föreläser
SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK inbjuds.

Helgen 20 - 21 maj

I samarbete med

Sveriges Konstföreningars Riksstämma i Karlstad

studieförbund

Tisdag
31från
januari
Med stöd
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Tisdag 31 januari
”Bilder jag aldrig sett förut”
Joakim Stampe pratar om sitt konstnärskap
Joakim Stampe är kanske mest känd för oss göteborgare som konstnären, som genom sina
gatumålningar vill göra konsten tillgänglig för alla. Vem har inte fascinerats över hans finurliga
figurer, som han låtit växa fram längs bergsväggarna upp till Guldheden?
Läs mer om Donation X här
Joakim Stampe är idag en av de ledande performancekonstnärerna i Sverige. Sedan 2006 har
han skapat mer än 100 performativa konstverk och är regelbundet inbjuden till festivaler och
evenemang världen över. Han har presenterat sina verk i mer än 20 länder i Europa, Asien, samt
i Nord- och Sydamerika. Inspirerad av Gaston Bachelards teorier om materiens poesi skapar han
verk som ständigt förvånar i sin fantasi och konstnärliga uttryck. Stampe har dessutom
utvecklat ett koncept kring gåvan som konst. Tanken att ge bort konstobjekt gratis är starkt
kontroversiell i vår tids konsumtionssamhälle.
Tid: kl 18.00
Plats: SENSUS, Drottninggatan 30
Kostnad: 100 kr lättare förtäring serveras
Sista anmälningsdag: 27 januari

Onsdag 15 februari
Rörliga bilder – Animation guidning av utställningen på Blå stället, Angered
Presentation av utställningen, som visar korta konstfilmer och animerad kortfilm i en rad olika
tekniker. Med animation skapas illusionen av rörelse och förändring. Filmteknik och animation
har blivit ett självklart verktyg för konstnärligt berättande. Den här utställningen visar olika sätt
att uttrycka sig i rörlig bild; med hjälp av penna, dator, lera eller sand.
Efter presentationen serveras kaffe/te och fralla. Meddela vid anmälan om du vill ha kaffe el te.
Tid: Kl 17,30
Lokal: Kulturhuset Blå stället, Angered
Kostnad: 50 kronor
kaffe/te med fralla serveras efter guidningen
Sista anmälningsdag: 10 februari
Spårvagn 4 och 9 går till Angereds Torg. Gå rätt genom torget för att komma till entrén till Blå
Stället.
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Tisdag 28 februari
Konstnärskap som rört sig över gränser mellan konsthantverk, design och
bildkonst
Intendent Love Jönsson från Röhsska museet presenterar konstnärskap från Sverige och
utlandet som rört sig över gränserna mellan konsthantverk, design och bildkonst samt
diskuterar hur konstnärernas arbete förhållit sig till konstteoretiska definitioner.
Sahlgrenska/SU konstförening anordnar och Sv Konstföreningar inbjuds.
Tid: kl 17.30
Lokal: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén Blå stråket 5.
Kostnad: 100 kronor mingel med lättare tilltugg efter föredraget
Sista anmälningsdag: 22 februari

Onsdag 22 mars
Årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar sker först i Gröna Rummet på Konstepidemien. Vi
får något lätt att äta samt vin/vatten och därefter får vi träffa konstnär Berit Jonsvik, som
guidar oss i sin pågående utställning och vi gör också ett besök i hennes ateljé på Epidemin.
Motioner till årsmötet kan skickas med e-post senast den 15 mars till
goteborg@sverigeskonstforeningar.nu
Tid: kl 18,00
Lokal: Gröna rummet, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6, Göteborg
Kostnad: 100 kronor lättare förtäring serveras
Sista anmälningsdag: 15 mars

Lördag 22 april
Regional utbildningsdag som arrangeras av Sveriges Konstföreningar distrikt
Älvsborg.
Aktiviteten sker i Göteborg

Mer info kommer inom kort!
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Lördag 6 maj
Resa till Vårrundan på Kinnekulle
Hela Kinnekulle möter oss med sitt blomsterflor, öppna ateljéer, trädgårdar och gamla kyrkor!
Sedan några år arrangeras Vårrundan med mer än 90 aktörer under en helg i maj månad. På
vägen till Kinnekulle stannar vi för fika hos det legendariska konditoriet Nordpolen i Vara. På
Kinnekulle får vi med oss en guide under delar av dagen, som berättar både om kultur och
natur samt visar oss den gamla kyrkan i Forshem med sina stenreliefer. Vi gör besök hos
namnkunniga konstnärer och i Hannu Sarenströms trädgård. Lunch äter vi i Forshems
gästgivargård, Sveriges äldsta anno 1564. Läs mer Mötesplats Kinnekulle
Vi återkommer med mer information när Vårrundans egna aktiviteter är helt klara.
Kostnad: 450 kr
I kostnaden ingår resa med Ljungskile buss, fralla och kondisbit med kaffe/te på förmiddagen på
Konditori Nordpolen i Vara, besök hos konstnärer, i Hannu Sarenströms trädgård och Forshems
kyrka, guide under delar av resan, entréavgifter och lunch på Forshems gästgiveri.
Tid: Avresa lördag 6 maj kl 8.00 från Hotell Post, Drottningtorget, Göteborg hemkomst cirka
kl 19.00.
Betalning för resan insättes på vårt plusgirokonto 91 68 70 – 9 senast 28 april.
Sista anmälningsdag: 25 april. Bindande anmälan

Torsdag 18 maj
Intendent Per Dahlström från Göteborgs Konstmuseum föreläser om konstnärer
från Värmland och Dalarna
Sahlgrenska/SU konstförening anordnar och Sv Konstföreningar inbjuds.
Tid: kl 17.30
Lokal: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén Blå stråket 5.
Kostnad: 100 kronor mingel med lättare tilltugg efter föredraget
Sista anmälningsdag: 11 maj

Helgen 20 – 21 maj
Riksstämman för Sveriges Konstföreningar äger rum i Karlstad. I samband med stämman
arrangeras ett stort utbud av konstbildning.
Mer info kommer!
Läs även förbundets hemsida http://www.sverigeskonstforeningar.nu/
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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 telefon till
Ann-Sofie Hansson 0703 – 75 48 06
eller per e-post
annsofie48@gmail.com
Sveriges Konstföreningar Göteborg 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 Skaraborgsdistrikten. Förbundet har kansli i Malmö och bildades 1973.
Hemsida:
www.sverigeskonstforeningar.nu
För att nå Göteborg, klicka på ”Distriktens hemsidor” som ligger allra överst.

I samarbete med

studieförbund

Med stöd från
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