
 

 
   Västerås den 22 maj 2018 
 

Hej konstvänner! 
 

I dessa vårdagar med sol och fantastisk blomning kommer här information om vårt 
medlemsregister, resa till Artipelag och senare i höst till Dresden. 
 
Medlemsregister och personuppgifter 
 
Som vi alla blivit väl medvetna om har EU kommit med ny dataskyddslag (GDPR) att börja 
gälla den 25 maj. Du får nu i detta utskick information från Västerås Konstförening. Vi ber dig 
läsa den och svara oss så att det blir väldigt tydligt för alla hur personuppgifter hanteras hos 

oss! I informationen om GDPR anges hur man kan skicka in svarsformuläret!  
 
Resa till Artipelag den 8/9 
 
Se bifogad information. Anmälan till museernas reception telefon 021-393222 från den 1 juni.  
 
Konst- och Kultur-resa till Dresden 22 - 26 oktober 2018 
 
Följ med oss till Rafaels Sixtinska Madonna och Caspar David Friedrichs besjälade natur.  
Dresden - "Elb-Florenz" - som varit den europeiska barockens förnämsta huvudstad inom 
arkitekturen, är nu helt återuppbyggt efter andra världskrigets totalförstörelse. 
Tack vare Caspar David Friedrich är Dresden också Den tyska romantikens hemort inom 
målarkonsten. 
Här finns förnämliga konstmuseer och världsberömt porslin från Kina och Meissen, en ort vi 
även kommer att besöka. 
Det berömda Gröna Valvet är fyllt av August den Starkes alla guld- och silverskatter. 
Dresden Neustadt fantasifulla ytterväggskonst kommer att få oss att le. 
Resan förbereds 3 och 10 oktober med två föreläsningar på Konstmuseet om Dresdens 
konst. 
Välkomna med oss! 
Anmälan direkt från den 1 juni till KE Resor enligt den bifogade beskrivningen.  
 
Vernissage på Konstmuseet 
 
Besök Konstmuseet nu i sommar! Den 2 juni är det vernissage For Fashion´s Sake och den 
9 juni KLÄDD, båda gångerna kl. 14.00.  
 
Gå gärna in på vår hemsida  
 
Se de vinster som redan nu är inköpta till utlottningen i december. Fler köps in under hösten. 
Värva en ny medlem så för du en extra lott! 
 
Resa till Villa Akleja 
 
Resan till Villa Akleja blev snabbt fulltecknad och reservlistan blev lång.  Det kan inte bli 
någon resa i höst, villa Akleja kan inte ta flera grupper då, men vi har kontakt om en resa till 
våren! Vi sparar reservlistan och ger de som antecknat sig där en första chans att åka med.  
 
Skön sommar önskas ni alla! 
Styrelsen/ Gunilla Engvall 

 


