
 

 

   Västerås den 16 augusti 2017 
 

 

 

 

 

 

Hej konstvänner! 

 

Har sommaren bjudit på sköna konstupplevelser? Många av oss har nog tagit vara på chansen 

att se och njuta av konst i olika former. Dags nu att planera för höstens aktiviteter! 

 

Snart nog åker några till Documenta 14 i Kassel. Den 23 augusti ges en introduktion på 

Karlsgatan 2, nog så intressant även om man inte ska åka med! I oktober, onsdagen den 11/10 

kl 18.00 berättar Karin Levander och Eva Borgegård mera från Documenta 14 och 

Venedigbiennalen på Karlsgatan 2.  

 

De resor vi arrangerar är väldigt populära! Det är trevligt tycker vi. I höst blir det en tur till 

Villa Akleja, redan fullbokad, en tur till Richard Brixels skulpturpark i Arboga kombinerat 

med Örebro Konsthall den 23/9 och en resa till Färgfabriken i Stockholm tillsammans med 

Millesgården på Lidingö den 11/11. Läs mer i programbladet och anmäl er till receptionen på 

museet!  

 

Visst vill vi lära oss mera om olika konstarter! I höst Kommer Helen Karlsson att fokusera på 

fotografiska ikoner och hon gör det på Karlsgatan 2! Vi samarbetar med SENSUS och har 

organiserat detta tillsammans med konstmuseet. Läs i programmet och anmäl er till 

receptionen! 

 

Sture Gunell håller fyra fredagsföreläsningar kring tysk konst under tidigt 1900-tal. Öppna 

föreläsningar och gratis!  

 

Ateljébesök blir det också och föreläsningar i samarbete med konstmuseet. Välkomna att vara 

med på dem också! 

 

Medlemslotteriet blir den givna avslutningen på terminen! Alla medlemmar, som betalt 250 

kronor i medlemsavgift för detta år har chans att vinna! Tag med en vän på Kulturnatten den 

16/9! Din vän blir medlem och får ett medlemskap för 2017 och 2018 för 250 kronor, Du får 

en extra lott för att Du föreslår en ny medlem! Win – win kallas det! 

 

I höst ska vi börja planeringen för vårt 100-års jubileum! Helt otroligt att vi ska fira detta 

2019. Har Du tankar på hur det skulle kunna ske, hör av Dig!  

 

Välkomna till en innehållsrik höst med VKF! 

 

Styrelsen 

 

 




