
 

 

   Västerås den 9 januari 2018 
 

Hej konstvänner! 

 

God fortsättning på det nya året!  

 

Ett nytt utskick till er med programmet för våren och några framåtblickar kommer här. Några 

punkter vill vi lyfta fram lite extra.  

 

Vi startar med ateljébesök hos Stefan Edqvist och Lotta Mattsson – Gudmundson redan 

torsdagen den 8 februari! Stefan visar freskomålningar, Lotta textil konst.  

 

Årsmötet blir den 18 februari i Hörsalen på Karlsgatan 2. Konstnären Cajsa Muellern Harvig 

berättar om sin bakgrund i VKF och om sitt konstnärskap. Ett verk från hennes donation till 

VKF lottas ut bland deltagarna. Se bifogad kallelse! 

 

Höstens kurs i fotokonst blev mycket uppskattad! Nu kommer en fortsättning med europeiskt 

fokus med start den 22 februari. Kom med!  

  

Fredagsföreläsningarna har varit populära. Nu kommer en fortsättning kallad Konstfredag! 

under avslappnade former som kan inledas med lunch i Karlsgatan Kafé. Först ut i vår är 

konstgruppen GAIA som består av sju kvinnliga konstnärer i Västerås. Fredagsföredragen 

fortsätter senare under våren med tre föreläsningar av Leif Jonsson, som berättar om rysk 

arkitektur och bebyggelsehistoria. Konstfredag! presenteras i samarbete med Västerås 

konstförening och studieförbundet SENSUS samt Konstfrämjandet Västmanland och ABF. 

 

Vi reser till Stockholm två gånger under våren, till vårsalongen på nyöppnade Liljevalchs och 

Bonniers Konsthall den 10 mars och till Villa Akleja och Lars Lerin på Liljevalchs den 19 

maj. Mer information i programbladen.  

 

Vårt samarbete med Konstmuseet är väldigt givande. Vi ger förslag på föreläsningar och delar 

med oss information till er om vad som händer på museet. I vår blir det vernissage  

den 7 februari: Eva Koch – Den dröm om fred, den 2 juni: For Fashion´s Sake och  

den 9 juni: KLÄDD – porträtt och skulptur ur museets samling där kläderna spelar roll.  

 

Tidigt i höst, den 8 september, har vi lagt en konstresa till Artipelag! Där pågår då  

utställningen The Bloomsbury Spirit.  

Planering pågår för en konstresa till Dresden i oktober! Vi återkommer med mer information 

på vår hemsida förstås https://vkfhemsida.wordpress.com/ 

 

Medlemsavgiften 250 kronor, 50 kronor för anhörig eller 100 kronor för studerande upp till 

30 år används till konstinköp till medlemslotteriet. Betala gärna nu till VKF:s pg 47 22 87-2! 

 

Nästa år 2019 fyller Västerås Konstförening 100 år! Det ska vi fira, men hur? Alla idéer är 

välkomna!  På hemsidan hittar Du en lista på styrelsen. Tag kontakt! 

 

Välkomna att vara med!  

Styrelsen VKF 

https://vkfhemsida.wordpress.com/



