
HÖSTPROGRAM 2019 

 100 ÅR! 

 
 

 

Lördag 31 augusti kl. 14.00. Vernissage på Konstmuseet. Väva fläta fästa – Textila pionjärer och samtida 
uttryck. Se separat program! 
 

Fredag - Lördag 6-7 september. Bussresa till Värmland. Anmälningstiden är ute. 
 

Lördag 14 september kl. 12.00 - 23.30. Kulturnatten. – VKF på plats i Konstmuseet. Se separat program. 
 

Tisdag 17 september kl. 14.00 – 15.30. Vasaparken med omnejd. Konstpromenad med Gunnar Enochsson till 
Västerås mest koncentrerade område av offentlig utomhus-konst. Samling vid Gustav Vasa-statyn. Max 15 
deltagare. Gratis. Anmälan till K2:s reception  tel. 021-393222. 
 

Fredag 27 september kl. 13.00 – 14.30. Konstfredag! Den 29 september fyller Västerås Konstförening 100 år! 
Fredagen den 27 september berättar Sture Gunell om bildandet, vars syfte var att ”utbreda intresset för 
bildande konst”. Detta skulle man åstadkomma genom att anordna konstutställningar, konstföreläsningar och 
resor till konstmuseer och gallerier. Man ville också köpa in god konst för att så småningom upprätta ett 
konstmuseum i stan. Och det lyckades man ju med. År 1974 överlämnades ca 1 000 verk till Västerås stad och 
det nya konstmuseet. Föreläsningen innehåller en resumé av föreningens verksamheter med bilder från de 
egna gallerierna, bilder av ett urval av de inköpta verken, bilder från resor i Sverige och utomlands men också 
från sidoaktiviteter som t ex Konstskolan, vilken ju kom till på VKF:s initiativ. Lokal: Hörsalen Karlsgatan 2. 
Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. Gratis inträde. 
 

Söndag 29 september kl. 18.00. VKF 100 år! Jubileumsfest på Djäknebergets Restaurang. Anmälningstiden är 
ute. 
 

Lördag 5 oktober kl. 10.15. Konstresa till Aguélimuseet i Sala och Uppsala konstmuseum samt Bror Hjorths 
Hus i Uppsala. I år är det 150 år sedan Ivan Aguélis födelse och detta firar Aguélimuseet i Sala med utställningar 
och föreläsningar. Kl. 11.00 får vi en guidad visning av den permanenta utställningen på Aguélimuseet. Därefter 
äter vi en buffélunch kl.13.30 på Uppsala konstmuseum och får en guidad visning på museet av utställning-
arna ”Smällen med flera” med verk ur samlingarna och ”The non-human animal”. Dagen avslutas på Bror 
Hjorths Hus kl. 15.45 med visningar av museet och en utställning med Björn Brusewitz. Bussen avgår kl. 10.15 
från Bussterminalen hållplats I. Observera att det inte sker någon påstigning vid Hälla. Hemkomst ca kl. 18.00. 
Bindande anmälan till K2:s reception tel. 021-393222 senast 22/9. Avgiften 650 kr inkluderar resa, lunch samt 
guidningar och betalas senast 22/9 till VKF:s plusgiro 472287-2. Ange ”Resa 5/10” och ditt namn. En avgift om 
150 kr tas alltid ut vid avanmälan och även kostnader för det som eventuellt inte kan avbeställas. Ansvariga: 
Ann-Karin Hermansson tel. 070-6753561 och Elleé Thunfeldt tel.070-9731556. 
 

Torsdag 10 oktober kl. 14.00 – 15.00. Konstvandring i Domkyrkan med Per-Olof Kohls. Max 20 deltagare. Samling vid 
stora ingången.  Anmälan till K2:s reception tel. 021-393222 senast 3/10. Kostnaden 35 kr betalas till VKF:s plusgiro 
472287-2 senast 3/10. 
 

Tisdag 15 oktober och onsdag 6 november, båda kl. 15.00. Konsten i vårt lasarett. Visning av Kristina Mezei, 
Verksamhetsutvecklare, Konsten i vården. Samling vid huvudentrén, Ing.1, Västerås sjukhus. 10 personer per visning. 
Ca. 1 timme. Anmälan till K2:s reception tel. 021-393222. Säg till om prioriterad visningsdag. Samma visning båda 
dagarna. Gratis. 
 

Fredag 25 oktober kl. 13.00 – 14.00. Konstfredag! Kaisa Melanton: Textilens poetik och politik. Kaisa 
Melanton (1920 – 2012) var en av sin tids stora förnyare inom den svenska textilkonsten. Under en drygt 60-
årig karriär utförde hon uppdrag åt domkyrkor, skolor, fängelser och många andra publika sammanhang. Få har 
betytt mer för att utveckla textilens betydelse i det offentliga rummet. Hon tillhörde aldrig någon etablerad 
rörelse, varken konstnärligt eller politiskt. Curator Svante Holmbaek Tirén föreläser. Lokal: Hörsalen Karlsgatan 
2. Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. Gratis inträde. 
 

Onsdag 30 oktober kl. 18.00. Det målade och diktade landskapet – från Rumi till Aguéli. En kväll med Etienne 
Glaser och Päyam Tabatabayi. Etienne Glaser reflekterar över sökaren Aguéli och länkar honom samman med 
Rumi, den persiske poeten, 1200-talets store mystiker. Genom Rumis dikter och sufisk musik ges ett annat 
perspektiv till Aguélis konstnärskap och liv. Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och 
studieförbundet Sensus. Lokal: Entrétorget, Karlsgatan 2. Gratis inträde. 
 



Fredag 8 november kl. 13.00 – 14.00. Konstfredag! Tyra Kleen – konstnär och kosmopolit. Karin Ström 
Lehander berättar om Tyra Kleens liv och konstnärskap. När Tyra Kleen dog 1951 testamenterade hon sina 
samlingar till Riddarhuset med direktivet att hennes arkiv inte fick öppnas på 50 år. Karin Ström Lehander, 
master i konstvetenskap, har arbetat med Tyra Kleens material sedan 2013. Västerås Konstförening i 
samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. Lokal: Hörsalen Karlsgatan 2. Gratis inträde. 
 

Lördag 9 november kl. 09.15. Konstresa till Moderna Museet, Skeppsholmen och Millesgården, Lidingö. Se 
särskilt informationsblad. Avresa från Bussterminalen hållplats I, kl. 09.15, påstigning vid Hälla kl. 09.30. 
Hemkomst ca 18.00. Bindande anmälan till K2:s reception tel. 021-393222 senast 27/10. Uppge ev. påstigning 
vid Hälla. Avgiften 750 kr betalas senast 30/10 till VKF:s plusgiro 47 22 87-2. Ange ”resa 9 november” samt ditt 
namn vid betalningen. En avgift på 150 kr tas alltid ut vid avanmälan och även kostnader för det som ev. inte 
kunnat avbeställas. Ansvariga: Ingrid Öberg tel. 070-461 66 30 och Carina Drugge tel. 070-209 67 81. 
 

Tisdag 12 november kl. 14.00. Mälardalens Högskola – konstvandring med Anna Lena Allgårdh. Gratis. Max 15 
deltagare. Samling vid huvudentrén. Anmälan till K2:s reception tel. 021-393222 senast 5/11.  
 

Tisdag 19 november kl. 14.00. Konstnären Barbro Christoffersson inbjuder till ateljébesök i sitt hem, Åsgatan 
8 A, Västerås. Mer information på www.barbro-christoffersson.se. Kaffe/te serveras. Max 20 deltagare. 
Kostnaden 50 kr betalas kontant vid besöket. Anmälan till K2:s reception tel. 021-393222. Ansvarig: Gerd 
Åkerberg Ganse, tel. 070-314 57 08. 
 

Lördag 23 november kl.14.00. Vernissage på Konstmuseet. Arbete i hemmet – Petra Hultman. 
 

Tisdag 26 november kl. 12.00. Visning av konsten i Västerås stadshus. Konstpromenad i Västerås stadshus 
med Staffan Rune. Samling i stadshusets huvudentré. Gratis. Max 20 deltagare. Anmälan till K2:s reception tel. 
021-393222. Observera tiden! 
 

Lördag 30 november. VKF-eftermiddag i Konstmuseet. VKF:s medlemsvinster ställs ut.  
Kl. 14.00 Vernissage på 2019 års vinster i medlemslotteriet. Dragning i medlemslotteriet. Bland de 
närvarande – vinstlösa – utlottas en bild.  

Lördag 30 november kl. 13.00 Vernissage på Länsmuseet. Porträtt, postiljoner och picknick – 
Västmanländska kvinnor bakom kameran. 
 

Onsdag 4 december kl. 18.00 Utdelning av vinsterna i medlemslotteriet. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. 
 

Lördag – söndag 7 -8 december kl. 12.00 – 16.00. Julmarknad på Karlsgatan 2. 
Varje onsdagskväll och fredagseftermiddag är det After Work i Karlsgatan Kafé. 

 
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 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 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 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. Betala medlemsavgiften 
före 30 oktober 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: 


