
 
  

Handlingsprogrammet 2019 - 2020 
Målgrupper 

Västerås Konstförening vill stimulera konstintresset och konstlivet i Västerås och dess närområde och 

vänder sig till vuxna i Västeråsområdet med ett gemensamt intresse för konst i olika former. Konsten 

är gränsöverskridande – etniska, religiösa och sociala gränslinjer finns inte – eller borde inte finnas. I 

föreningen samsas konstälskare och amatörmålare med professionellt utövande konstnärer. I syfte att 

rekrytera medlemmar bland unga människor är medlemsavgiften för studerande under 30 år 100 

kronor jämfört med fullbetalande 250 kr/år – med bibehållna förmåner.  

 

Västerås Konstförening, en aktiv 100-åring 
Den 29 september 1919 bildades Västerås Konstförening och är en av de äldsta i Sverige. Vi vill visa 

västeråsarna den officiella konst som finns runt om i staden och visa på den kulturella rikedom som 

finns nära oss alla. Vi vill möta ungdomar och tillsammans med dem hitta ett intresse för konst och 

konsthantverk. Antalet medlemmar har stigit under senare år, en respons på ett intressant och lockande 

programutbud. 

 

Kulturaktiviteter 

Genom ett brett utbud med föredrag, debatter, konstnärsträffar, ateljébesök, kurser och inte minst resor 

har medlemmarna möjlighet att fördjupa sitt intresse för konsten och konstlivet och att finna 

likasinnade samtalspartners i trevligt umgänge. Vi vill skapa kontaktytor mellan konstnärerna och 

konstpubliken. I den offentliga debatten vill VKF värna om kulturlivet i Västerås och Västmanland.  

 
Samverkan 

Vi samarbetar nära med Västerås Konstmuseum. Våra gemensamma föreläsningar och 

konstnärsträffar är kostnadsfria och öppna för alla oberoende av om man tillhör föreningen eller inte.   

VKF kommer att fortsätta göra en insats för att dra publik till Västerås konstmuseums utställningar 

liksom till gallerier och andra utställningar inom närområdet. Vi är ständigt öppna för samarbete med 

andra kulturföreningar som Västerås Humanistiska Förbund, Sveriges Allmänna Konstförening, 

Västerås Konstnärsförening och Konstfrämjandet Västmanland. Sedan hösten 2004 driver föreningen 

föreläsningsserier i samarbete med Västerås Konstmuseum och sedan 2017 Sensus studieförbund. 

Föreningen är ansluten till samarbetsorganisationen Sveriges konstföreningar och samarbetar med dess 

distrikt Västmanland. 

 

Inköp av samtida konst  

De inköp av verk av samtida konstnärer som den samlade konstföreningsrörelsen i Sverige gör anses 

betyda mycket för konstlivets överlevnad.  Till VKFs medlemslotteri köper vi in kvalitativa verk av 

etablerade konstnärer på gallerier och utställningar liksom vid ateljébesök i Mälardalen och 

Stockholmsområdet. I vinstutställningen i december finns verk av konstnärer från hela Sverige - 

naturligt nog med dominans av verk från Västmanland och Mellansverige.  Under 2006-2018 har 

föreningen inhandlat verk för drygt 100 000 kronor per år och räknar med inköp för likartat belopp 

2019 - en inte obetydlig stimulans till konstlivet. Medlemsavgifterna går oavkortat till konstinköp. 

 

Västerås konstförening har genom ett rikt program mött medlemmarnas behov av fortbildning och 

kulturupplevelser. Styrelsen kommer att fortsätta att arbeta för ett fylligt, varierat program. Den 

kommer också att arbeta nära Västerås konstmuseum samt på olika sätt stödja konstlivet i Västerås 

och Västmanland.  

 

För Västerås Konstförening    

Styrelsen/ Gunilla Engvall 




