
 

    

    
 

    100 år!  VÅRPROGRAM 2019 
 

Konstfredag! Fredag 1 februari kl.13.00 och 15 februari kl.13.00: Georges de La Tour – en bortglömd konstnär. 
Anita Skoglund föreläser. Två delar om konstnären Georges de La Tour och hans länk med Caravaggio.  

Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Gratis inträde. I samverkan med Konstmuseet (K2) och Sensus. 
 

Lördag 2 februari kl. 14.00. Vernissage på Konstmuseet: 19 – 19. En konsthistoria från 1919 till 2019.  
Det firar vi med utställningen 19-19, där vi belyser det senaste århundradets konst och historiska utveckling. I 

utställningen visas ett urval av konst från samlingen som skapats mellan 1919 och 2019. Ambitionen är att ge en 

bild av samtiden kring konsten. I utställningen lyfter vi fram fyra olika historiska perspektiv: det internationella, 

det nationella, det kvinnohistoriska samt det lokala perspektivet. Västerås konstförening bildades den  

29 september 1919. 1974 donerade Västerås konstförening sin samling med ca 1000 verk till Västerås stad. 
 

Söndag 17 februari kl. 12.30/13.15. VKF:s årsmöte. Sopplunch kl. 12.30 (pris 80 kr). Anmälan för lunch till K2:s 

reception tel. 021-393222 senast den 9/2. Uppge ev födoämnesallergi. Förhandlingar börjar kl. 13.15. Se 

separat kallelse till årsmötet. Visning av filmen: Vår dagliga konst – några offentliga verk i Västerås. 
 

Måndag 4 mars kl. 15.00 – 16.45. Den expanderande medeltiden. En spännande tid med romansk och gotisk 
arkitektur samt konsten och livet 900 – 1300. Anita Skoglund föreläser.  
Tid: Måndagar kl 15.00-16.45 den 4/3, 18/3, 1/4 och 15/4. Kaffe/te serveras före föreläsningen! 
Plats: Hörsalen, Karlsgatan 2. Anmälan till K2:s reception tel. 021-393222 senast 16/2. Pris: 400 kr, betalas till 

VKFs plusgiro 472287-2. Ange namn och ”konstkurs”. I samverkan med Sensus. 
 

Onsdag 6 mars kl. 18.00. Siri Derkert Trilogy 
Siri Derkerts mod, tvivel och drivkraft inspirerade dansare och koreograf Teresia Björk till att skapa tre scenverk 

om Derkert mellan åren 2014–2017. Filmen Siri Derkert Trilogy bygger på dessa verk som Bengt Wanselius och 

Håkan Larsson följt och filmat. Lokal: Hörsalen. Karlsgatan 2. Samverkan med Konstmuseet och Sensus.  
 

Torsdag 14 mars kl. 10.15. Heldag på Nationalmuseum med guidning i ett förmiddags- och ett eftermiddags-

pass. a) Den nyöppnade utställningen Tidslinjen. Varje epok från 1500-talet till vår tid har fått  sin egen sal 

färgsatt och inredd med tidstypisk design som bakgrund till konsten ur museets samlingar. b) I utställningen  

Dansk guldålder visas det bästa från danskt måleri från 1800 till 1864 i samarbete med Statens Museum for 

Kunst i Köpenhamn. Den danska guldålderns magiska och verklighetsnära bildvärld är knappast en spegel av de 

samhällsomvandlingar som ägde rum vid den tiden utan snarare en detaljrik verklighetsflykt. Bland de 300 

målningarna återfinns verk av C.W. Eckerberg, Christen Köbke och Martinus Rörby. Efter förmiddagsguidningen 

12.30 – 13.30 serveras kl 14.00 lunch i museets restaurang. Nästa guidning börjar kl. 15.00 (till 16.00). Avresa 

från Bussterminalen hållplats I (Obs! Ny påstigningsplats) kl. 10.15 med påstigning Hälla kl. 10.30. Hemkomst 

ca 18.00. Avgiften 725 kr inkluderar resa, två guidningar, inträde till Dansk Guldålder och lunch med dagens rätt 

inklusive ramlösa/lättöl och kaffe. Bindande anmälan till K2:s reception tel. 021-39 32 22 senast 5/3. Uppge ev. 

påstigning vid Hälla. Betalning 725 kr till VKF:s plusgiro 472287-2 senast 5/3. Ange ”resa 14/3” och ditt namn. 

En avgift på 150 kr tas alltid ut vid avanmälan och ev. kostnad för det som inte kunnat avbeställas.  

Ansvariga: Anna Lena Allgårdh tel. 070-9701744 och Ann-Karin Hermansson tel. 070-6753561. 
 

Konstfredag! 15 mars kl. 13.00. Konsten på Nya Karolinska sjukhuset med Mia Zeeck, projektledare 

Avdelningen för konst Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. Samverkan med Konstmuseet och Sensus. 

Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Gratis inträde. 
 

Tisdag 26 mars kl. 14.00. Visning av konsten i Västerås stadsbibliotek. 
Förre stadsbibliotekarien Staffan Rune presenterar konsten i Västerås stadsbibliotek. Samling utanför 

stadsbibliotekets huvudentré. Gratis visning, ingen föranmälan. 
 

Konstfredag! 29 mars kl. 13.00. Föreläsning om ljudkonst med Mikael Reuter, konstnär och konstpedagog. 
Han kommer att berätta mer om ljudkonst som omfattar flera konstuttryck där ljud och lyssnande är i fokus.  
Lokal: Hörsalen Karlsgatan 2. Gratis inträde. I samverkan med Konstmuseet. 
 

Torsdag 4 april. Konstresa till Almgrens sidenväveri och Folksamhuset på Södermalm. Med anor sedan 1833 är 

Almgrens sidenväveri ett fullt bevarat industriminne av det som en gång var Stockholms största kvinnoarbets-

plats. Vi får se hur siden vävs och dessutom visas en liten textilutställning av Johanna Schartau. I Folksamhuset 



som betecknats som ett ”Gesamtkunstwerk” finns ett stort antal konstverk av bland andra Issac Grünewald, 
Sven X:et Eriksson, Carl Eldh och Barbro Nilsson samt ett direktionsrum inrett av Carl Malmsten. Lokalerna är 
normalt inte tillgängliga för allmänheten och visas bara på vardagar efter kl. 17.00. Visningen av Folksam sker i 
två grupper ca kl 17.00 – 18.00 resp ca 18.15 – 19.15 och samtidigt kan den lediga gruppen äta något på 
Teatern, en food court belägen ca 300 m från Folksamhuset. Avresa från Bussterminalen hållplats I kl. 12.00 
med påstigning Hälla kl. 12.15 och hemkomst ca kl. 21.00. Avgiften 300 kr inkluderar resa, inträden och 
guidning men inga måltider. Bindande anmälan till K2:s reception tel. 021-393222 senast 24/3. Uppge ev. 
påstigning vid Hälla. Avgiften 300 kr betalas senast 24/3 till VKF:s plusgiro 472287-2. Ange ”resa 4/4” och ditt 
namn. En avgift på 150 kr tas alltid ut vid avanmälan. Ansvariga: Sven Ingevall tel. 076-7676222 och Gunilla 
Engvall tel. 070-3104225. 
 

Tisdag 9 april kl. 18.00. Ateljébesök hos konstnären och fotografen Patrik Karlström. Patrik Karlström tar emot 
i sitt hem i Skultuna, Hägervallen 1, och introducerar oss i den konstnärligt fotografiska processen. Mer infor-
mation på www.patrikkarlstrom.com. Max 20 deltagare. Avfärd med bil från Konstmuseet kl. 17.30. Kaffe/te 
serveras. Samåkning. Anmälan till K2:s receptionen tel. 021-393222. Ansvarig: Staffan Rune tel. 072-5463520. 
  
Onsdag 10 april kl. 18.00. Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid Mälardalens Högskola, 
föreläser i anslutning till Guerrilla Girls-utställningen. Samverkan med Konstmuseet och Sensus. Hörsalen, 
Karlsgatan 2. 
 

Söndag 14 april kl. 12.00. Årsmöte för Västmanlands distrikt av Sveriges Konstföreningar. Information 
kommer.  
 

Tisdag 16 april kl. 14.00. Vasaparken med omnejd. Konstpromenad med Gunnar Enochsson. Samling vid 
Gustav Vasas staty. Gratis. Max 15 deltagare. Anmälan till K2:s receptionen tel. 021-393222. 
 

Tisdag 23 april kl. 14.00. Mälardalens Högskola – konstvandring med Anna Lena Allgårdh. Samling vid 
huvudentrén. Gratis. Max 15 deltagare. Anmälan till K2:s receptionen tel. 021-393222. 
  

Lördag 11 maj. Konstresa till Villa Akleja i Vaxholm och Marabouparken konsthall i Sundbyberg. Se särskilt 
informationsblad! Bussen avgår kl. 9.00 från Bussterminalen hållplats I, påstigning Hälla kl. 9.15. Hemkomst ca 
kl. 18.00. Bindande anmälan till K2:s reception 021-393222 senast 27/4. Avgiften 750 kr betalas senast 27/4 till 
VKF:s plusgiro 472287-2. Ange ”Resa 11/5” och ditt namn. En avgift om 150 kr tas alltid ut vid avanmälan och 
även kostnader för det som eventuellt inte kan avbeställas. Ansvariga: Ingrid Öberg tel. 070-4616630 och Elleé 
Thunfeldt tel. 070-9731556. 
 

Måndag 10 juni. Sista anmälningsdag till 100-årsfesten! 
 

Fredag 6 - lördag 7 september. Konstresa till Värmland. Se två bilagor! Reseprogram med information om 
anmälan samt en kort presentation av resmålen. Kontaktpersoner: Anna Lena Allgårdh tel. 070-9701744, 
Gunnar Enochsson tel. 073-8430988 och Ingrid Öberg tel. 070-4616630. 
 

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, vkfhemsida.wordpress.com, samt i Konstmuseets receptionsdisk telefon 021-39 32 22. Årsavgiften 
för 2019 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 lotteriet. 
Anmäl Dig som ny medlem genom att skicka ett mejl till: vasteraskonstforening@hotmail.com och betala 
sedan in medlemsavgiften på VKF:s plusgiro 472287-2. Glöm inte ange ny medlem 2019, 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. 
Värva medlemmar och öka din vinstchans! Värva en ny medlem och få en extra vinstchans i medlemslotteriet. 
Din värvade medlem anger ”ny medlem” och ditt namn på sin avi. Varje värvare kan få max en extra lott. 
Lämna synpunkter till någon i styrelsen eller ansvarig för arrangemang på vasteraskonstforening@hotmail.com 
På hemsidan kan du hitta nyinsatt information eller oförutsedda justeringar i programmet. Vänligen ange din 
aktuella e-postadress till medlemsregistret för att få nyheter och inbjudningar per mail. 
 

För stöd till verksamheten tackar VKF     

 


