
 
 

    
          100 ÅR!            

 
       Västerås den 14 augusti 2019

    
   

Hej konstvänner! 
 
Efter en i mångas tycke svensk sommar på våra breddgrader är det dags att fylla på 
almanackan i höst med vandringar i Västerås, resor och Konstfredag! vid tre tillfällen, 27 
september, 25 oktober och 8 november kl.13 i Hörsalen på Karlsgatan 2. Ateljébesök blir det 
förstås också. Läs gärna mer i programmet!  
 
Det känns väldigt bra att låta er alla på olika sätt deltaga i vårt 100-årsjubileum!  
Just i år har vi fått nya medlemmar och vi har nu  nu 100 000 kronor att inhandla konst för till 
medlemslotteriet. Vid senaste sammanträdet hade vi 493 medlemmar. Hjälp oss att få några 
till, det skulle bli en extra krydda att ha 500 medlemmar vid födelsedagen den 29 september!   
 
Den 18 september kl.18 sker en experimentell visning av utställningen 19 – 19. Emma Gradin 
är doktorand och forskar kring hur vi tar till oss konstutställningar. Hon har studerat vår 19-19 
och låter oss delta i denna speciella visning. 
Den 27 september kommer Sture Gunell att berätta om de första 100 åren i Västerås 
Konstförenings historia.  
Den 30 oktober kl.18 får vi höra Etienne Glaser reflektera över sökaren Aguéli i relation till 
den persiska poeten Rumi. 
Utställningen 19-19 finns kvar på Konstmuseet året ut.  
 
Som vanligt avrundar vi höstterminen med medlemslotteriet. I år visas vinsterna upp lördagen 
den 30 november kl. 14 och det blir dragning av vinnarna då. Men redan kl. 13 kan ni vara 
med på vernissage: Porträtt, postiljoner och picknick – västmanländska kvinnor bakom 
kameran.  Nytt för i år är att utlämningen av vinsterna blir redan på onsdagen den 4 december 
kl. 18.00! Anteckna detta i almanackan redan nu, vem vet, det kan bli du som vinner!  
 
Helgen den 7 – 8 december är det julmarknad på Karlsgatan 2. 
 
Även en hundraåring ser framåt! Vart ska den långa resan i vår gå – till Mellaneuropa eller 
Norra Sverige? Det finns mycket att se och uppleva i båda regionerna. Vad säger ni? Kom 
gärna med idéer till oss i styrelsen! 
 
Vi ser fram emot många intressanta möten med er alla! Kanske tar ni en kopp kaffe eller te på 
Karlsgatan 2 någon gång? Då kan det hända att vi ses. 
 
Välkomna till höstens program! 
Styrelsen 
 
 
 


