
 

 

   Västerås den 9 januari 2019 
 

    

    100 ÅR!           Hej konstvän! 
 

God fortsättning på 2019!  Vilket jubileumsår det kommer att bli! Vi hoppas att alla i Västerås 

kommer att märka att vi finns och att vi firar ett sekel med konsten i fokus. Redan den  

2 februari är det vernissage på 19 – 19 på Konstmuseet. Utställningen kommer att visa vad 

som hänt under de hundra åren. Konstföreningen har låtit Dan Widh göra en film om den 

offentliga konsten, filmen heter ”Vår dagliga konst – några offentliga verk i Västerås”. Vi har 

också gjort ett litet häfte där de hundra åren i föreningen beskrivs och den är illustrerad med 

några bilder ur Konstmuseets förråd. Du får det i det här brevet. En penna är också med. 

Använd den gärna ofta! Du får också en inbjudan till 100-årskalas den 29/9, den riktiga 

födelsedagen! Välkommen med!  

 

Vårt program under våren är välfyllt. Mycket sker på veckodagar eftersom det nu i vår har 

varit lämpligare att göra så. Vi bjuder på många intressanta föredrag och resor! En resa i 

september annonserar vi redan nu för att ge alla samma chans att anmäla sig. Wallers buss är 

vår nya samarbetspartner.  

 

Årsmötet blir den 17 februari i Hörsalen på Karlsgatan 2. Då visas förstås filmen och vi tittar 

på 19 – 19!  

 

Konstfredag har blivit ett begrepp med många besökare! VKF har nu också engagerat Anita 

Skoglund i en något kortare föreläsningsserie på måndagar om arkitektur samt konsten och 

livet på medeltiden. Välkommen med!    

  

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. Under tidig vår är det tre 

vernissager: Den 2/2 :19 – 19 med speciellt intresse för oss, den 1/3 Arne Högsander : Alster 

och Gestalter och den 23/3 Guerillas Girls! Det har hänt lite i den första utställningslokalen, 

gå och titta! Caféet har mycket gott att bjuda på, särskilt vid lunchtid.  

 

Ett tack för gott samarbete under många år skickar vi till Ulla Löfdahl Reimersson på KAZ! 

  

Medlemslotteriet gav oss några tankar i december. Vi hade många som inte visste om att de 

vunnit, flera som inte kom och hämtade sina vinster. Nu har alla fått dem! Det var inte helt 

lätt att hitta alla vinnare, några hade bytt mailadresser och eftersom vi saknade underskrift på 

GDPR-blanketten kunde vi inte lägga ut vinstlistan på hemsidan! Hjälp oss att hålla våra 

register uppdaterade så att vi kan nå dig på ett enkelt sätt. Tack!  

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! 

 

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

 

Välkommen att vara med!  

Styrelsen VKF 


