Oktober. 4-läns träff i Nyköping.
Lördagen den 20 oktober bjuder vårt distrikt Sörmland in till den traditionsenliga 4-läns
träffen som konstföreningarnas styrelser i Sörmland, Värmland, Västmanland och
Örebro län turas om att vara värd för.
Vi samlas klockan 10.30 med förmiddagskaffe i Ria Roes ateljé på konstnärskollektivet
Bryggeriet i Nyköping. Förutom att vi får lära känna Ria Roes kommer vi även att få
träffa några av de andra konstnärerna som arbetar på Bryggeriet. Intill Bryggeriet finns
Galleri Fiskhuset, ett galleri som skapades av ideella krafter för ett tiotal år sedan. Vi får
en kort introduktion av verksamheten genom Lars D.O. Sjögren och vi ställer oss frågan:
“Vad skiljer ett föreningsdrivet galleri från ett privatägt?”
Därefter är det dags för lunch på Mårtens Hus, en vegetarisk restaurang som ligger
centralt uppe vid torget. Här kommer det att finnas möjlighet för oss att få sitta lite mer
ostört en trappa upp. Efter lunchen besöker vi Susanne Fragoulis konstskola Fröet på
Barnens Kultur Centrum, en konstskola som drivits av Förening i Konst sedan 1980talet, men som numera ingår i den kommunala kulturskolan. Vi får ta del av en väl
fungerande konstutbildning för våra allra yngsta konstföreningsmedlemmar i S.K.
Sörmland. Målet med Fröet är att inspirera och entusiasmera barn mellan fem och 16 år.
Vi vandrar sedan vidare till Galleri Sjöhästen som för dagen har vernissage av en
utställning med Ardy Strüwer. Där avrundar vi dagen med en stunds samtal och kaffe.
Sörmlands distrikt bjuder på förmiddagskaffet hos Ria Roes. Respektive distrikt står för
sina medlemmars lunch och de fyra distrikten står gemensamt för ev. kostnader i
samband med visningar.
Anmälan om deltagande görs senast den 30 september till annvikstrom54@gmail.com
På anmälan ber vi er ange namn, län och konstförening. Meddela gärna om ev. allergier
eller specialkost. Maximalt antal deltagare är 40 personer. Varje län är garanterat tio
platser. För er som kommer långväga ifrån finns möjlighet att bo bra och centralt på
Hotell Kompaniet (Clarion Collection). Ifall ni bokar genom er förening får ni dessutom
rabatt. I priset ingår frukost samt en enklare middag. Hjärtligt Välkomna!

