
 

   HÖSTPROGRAM 2018 
 

 
 

 

Lördag 26/8 kl. 14. Finissage på utställningarna For Fashion´s Sake och Klädd. Karlsgatan 2. Se separat 
program! 
 
Lördag 8/9 Bussresa till Artipelag. Resan är fulltecknad, reservlista finns i receptionen på Karlsgatan 2,  
tel 021 – 39 32 22. 
 
Lördag 15/9 kl. 14.00 Vernissage – Ur aska – Konstmuseet, Karlsgatan 2. 
Lördag 15/9 kl. 18 - 23.30. Kulturnatten – VKF på plats i Konstmuseet, se separat program. 
 
Fredag 21/9 kl. 13. Konstfredag! Anita Skoglund Inleder en serie om ” Symboler, attribut och liknelser inom 
konsten”. Fortsättning 5/10 0ch 19/10. Gratis inträde. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. I samverkan med 
Konstmuseet och Sensus. 
 
Måndag 24/9 kl. 15–16.45 Fotografiska ikoner, del 3 
Efter två terminer med fotografer från USA och Europa avslutar vi nu denna serie med svenska fotografer. 
Även denna gång tar vi greppet om fotokonstens historia och ger en bakgrund till det som kan upplevas idag. 
Kursen tar sin utgångspunkt bland några ikoner inom svenskt fotografi under 1900 och 2000-talen. Vi ser på 
och samtalar kring verk av tidiga svenska fotografer, gruppen 10 fotografer, Christer Strömholm och Anders 
Petersens, den så viktiga och nyligen bortgångna Tuija Lindström och hennes generation samt hennes 
efterföljare. Vi avslutar med att se ett fyrverkeri av samtidens fotografer, som ni kan se och uppleva på våra 
museer, konsthallar och gallerier runt om i vårt land.   Det blir allt från oförglömliga ögonblicksbilder till i 
minsta detalj iscensatta fotografier. Denna kurs är fristående så det går utmärkt att anmäla sig även om man 
inte deltagit i tidigare kurser. I samverkan med Sensus! 
Tid: OBS ny dag! måndagar kl 15.00-16.45 den 24/9, 8/10, 15/10, 29/10, 12/11, 19/11         
Plats: Hörsalen eller Konstlabbet, Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2 Pris: 850 kr/person  
Sista anmälningsdag: söndag 16 september. Anmälan till receptionen på Karlsgatan 2 tel. 021-393222. 
 
Onsdag 3/10 kl. 18.00. Caspar David Friedrich. Torsten Gunnarsson föreläser om en svensk-tysk konstnär, 
berömd landskapsmålare, begravd i Dresden. Lokal: Hörsalen Karlsgatan 2. I samverkan med Konstmuseet. 
 
Fredag 5/10 kl. 13.00. Konstfredag! Anita Skoglund fortsätter sin föreläsningsserie. Lokal: Hörsalen 
Karlsgatan 2. Gratis inträde. I samverkan med Konstmuseet och Sensus. 
 
Måndag 8/10 kl.18.00. Ana Bondzic inbjuder till ateljébesök på Slottsgatan 17. Max 20 deltagare, kaffe och te 
serveras. Kostnaden 40 kronor betalas kontant vid besöket. Anmälan till receptionen på Karlsgatan 2,  
tel. 021-393222. Ansvarig: Ingrid Öberg tel. 070-461 6630.  
 
Onsdag 10/10 kl. 18.00. Dresden, Sachsen, Meissen! Jo-Svend Glaser introducerar Dresden, ett svep med 
favoritnedslag. Värdefull information för resenärer och övriga intresserade. Lokal: Karlsgatan 2. Gratis inträde. I 
samverkan med Konstmuseet. 
 
Torsdag-fredag 11-12/10 Konstdygnet på Karlsgatan 2. Regionerna Örebro län, Uppsala, Sörmland och 
Västmanlands årliga konstdygn är i år i Västerås. Tema Förändring, förflyttning, förberedelse. Bland annat 
branden i Västmanland berörs. Mer information kommer på vår hemsida!  
 
Fredag 19/10 kl. 13.00. Konstfredag! Anita Skoglund fortsätter sin föreläsningsserie. Lokal: Hörsalen  
Karlsgatan 2. Gratis inträde. I samverkan med Konstmuseet och Sensus. 
 
Måndag 22/10 – fredag 26/10 Konstresa till Dresden. Fulltecknad. Arrangör KE-resor.  
 
Torsdag 25/10 kl 13-17 Hösten 2018 presenterar Västerås konstmuseum och Västmanlands teater två olika 
konstnärliga projekt, en utställning respektive en föreställning. Projekten utgår båda från en verklig händelse, 
branden i Västmanland 2014. Hur kan man arbeta konstnärligt med verkliga händelser som ligger nära i tid, 
vilka särskilda frågor ställs man inför och bör förhålla sig till? Seminariet genomförs av Västerås konstmuseum 
och Västmanlands teater 



Fredag 2/11 kl. 13.00. Konstfredag! Linda Wallenberg tar fram intressanta motiv i utställningen ”Ur aska”. 
Konstnärerna Jennifer Espling och Patrik Karlström medverkar. Lokal Hörsalen, Karlsgatan 2. Gratis inträde.  
 
Lördag 17/11 Konstresa till Waldemarsudde och Thielska Galleriet. Se bifogat heldagsprogram! Avresa från 
Fiskartorget kl. 9.15 med påstigning Hälla kl. 9.30 och hemkomst ca 17.15. Max antal deltagare 48. För att resan 
ska kunna arrangeras krävs minst 35 deltagare. Bindande anmälan till konstmuseets reception 021-393222 
senast den 3 november. Uppge eventuell påstigning vid Hälla. Avgiften 750 kr inkluderar resa, inträden samt 
guidningar på både Waldemarsudde och Thielska Galleriet. Betalning ska erläggas till VKF:s plusgiro 472287-2 
senast den 3 november. Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen och “resa 17/11”. Lunch ingår inte i VKF:s 
pris för resan utan var och en ordnar sin egen lunch i restaurangen på Waldemarsudde. Det finns även 
möjlighet att fika och äta något lätt i restaurangen på Thielska Galleriet. En avgift på 150 kr tas alltid ut vid 
avanmälan och även kostnader för det som eventuellt inte har kunnat avbeställas. Utebliven betalning innebär 
att deltagare från reservlista får åka med. Ansvariga för resan: Lena Sahlman 0739688213 och Elleé Thunfeldt 
0709731556. 
 
Onsdag 21/11 kl. 18.00. ” Rytm i konst och musik” Ett gränsöverskridande program kring konstnären Elli 

Hemberg (1896-1994). Ett bildspel med verk av Elli Hemberg, en resa på ca 60 miuter med konst och musik i 

symbios. Ett program i samverkan mellan Västerås Konstförening, Konstmuseet och Sensus!   

Lokal Hörsalen, Karlsgatan 2, Gratis inträde.  

 

Lördag 1/12 VKF-eftermiddag i Konstmuseet. VKF:s medlemsvinster ställs ut i Hörsalen 1-8 december. 

13.00 Vernissage på 2018 års vinster i medlemslotteriet. Dragning i medlemslotteriet. Bland de   
närvarande - vinstlösa- utlottas en bild. 
14.00 Vernissage Västerås stads kulturstipendiater i bild 2017 0ch 2018 

Onsdag 5/12 kl. 18. Föreläsning med utgångspunkt i en av medlemsvinsterna. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. 
Söndag 9/12 14.00 Utdelning av vinsterna i konstlotteriet. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. 
 
Kaz Galleri har öppet denna höst med final 16/12! Håkan Bring, Jennifer Espling, Lenny Clarhäll och Anna, Bosse, 
Jakob och Ove ställer ut.  
 
Galleri K Har Evy Langle, Gudrun Westerlund, Berit Malmberg och Siri-K Karlsson på sitt program. 
 

Gå med i VKF och stöd konstlivet i Västerås! 
Information om föreningen, vårt program, medlemsförmåner och hur du gör för att gå med, hittar du på vår 
hemsida https://vkfhemsida.wordpress.com/  Genom att klicka på ”följ” och skriva in din e-postadress får du 
direktinformation om uppdateringar av hemsidan, till exempel vid programändringar. Information finns även 
hos museernas receptionsdisk, Karlsgatan 2, telefon 021-39 32 22, samt på vår Facebook-sida: Västerås 
Konstförening. Årsavgiften för 2018 är 250 kr för fullt betalande och 100 kr för studerande upp till 30 år och 
ger en lott i konstlotteriet. Årsavgiften 50 kr för anhörig berättigar till fullt deltagande i alla aktiviteter men 
inte i konstlotteriet.  
Anmäl Dig som ny medlem genom att skicka ett mejl till: vasteraskonstforening@hotmail.com och betala 
sedan in medlemsavgiften på VKF:s plusgiro 47 22 87-2. Glöm inte ange ny medlem 2018, ditt namn, eventuell 
anhörigmedlems namn, adress, telefon och helst e-postadress samt eventuell värvare.  Du kan även betala 
direkt på plusgirokontot men glöm då inte att ange fullständiga avsändaruppgifter. Betala medlemsavgiften 
före 30/10 för att få lott i medlemslotteriet! 
Värva medlemmar och öka din vinstchans! Värvar du en ny medlem får du en extra vinstchans i 
medlemslotteriet. Se till att din värvade medlem anger ”ny medlem” och ditt namn på sin avi. Varje värvare 
kan få max en extra lott. 
Synpunkter på verksamheten kan du mejla direkt till styrelsen på adress vasteraskonstforening@hotmail.com 
Ring gärna och lämna synpunkter till någon i styrelsen eller ansvarig för annonserat arrangemang. Ange din e-
postadress till medlemsregistret för att få nyheter och inbjudningar per mail. På hemsidan finns kontaktinfo, 
klicka på ”styrelsen”.  

 
För stöd till verksamheten tackar VKF: 
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