
 

  VÅRPROGRAM 2020 
 
 
 

Lördag 25 januari kl. 14.00. Vernissage på Konstmuseet. Föreställningar om naturen. Utställningen följer västvärldens syn på 
naturen genom konsten från början av 1800-talet till idag. Nya verk har skapats specifikt för utställningen av Sara-Vide Ericson 
och Nayab Ikram. 
 

Fredag 31 januari kl. 9.00. Konstresa till Fotografiska och Bonniers Konsthall, Stockholm. Vi besöker Fotografiska som visar 
fyra utställningar bl.a. med fotograferna Alex Prager och Pentti Sammallahti. Möjlighet ges att äta lunch eller fika i 
Fotografiskas vegetariska restaurang och café. På Bonniers konsthall får vi en visning av samlingsutställningen ”Träden står 
ljust gröna: Landskapsmåleri då och nu”. Den innehåller svenskt landskapsmåleri under de senaste 150 åren med 27 välkända 
konstnärer från C.F. Hill till nutid. Avresa från Bussterminalen hållplats I kl. 9.00. Påstigning vid Hälla kl. 9.15. Hemkomst ca 
17.30. Bindande anmälan till K2:s reception 021-393222 senast 24/1. Ange ev. påstigning vid Hälla. Avgiften 550 kr betalas 
omgående efter anmälan och i vart fall senast 24/1 till VKF:s plusgiro 472287-2. Ange ”Resa 31/1” samt ditt/era namn vid 
betalningen. En avgift på 150 kr tas alltid ut vid avanmälan och även kostnader för det som ev. inte kan avbeställas. Ansvariga: 
Staffan Rune 072-5463520 och Gunilla Engvall 070-3104225. 
 

Tisdag 11 februari 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 021-393222.  
 

Lördag 15 februari kl. 14.00. Vernissage på Konstmuseet. Bella Rune och Jonas Nobel: Varje mirakel kräver ett offer – 
arbete utfört i Västerås. Tillsammans har Bella och Jonas tidigare gjort Vattenapan (2019), en konstnärlig gestaltning på nya 
Lögarängsbadet i Västerås. 
 

Söndag 16 februari kl. 9.15. Konstresa till Märta Måås Fjetterström-utställningen på Kungl Slottet och Vårsalongen på 
Liljevalchs. Det är 100 år sedan Märta Måås Fjetterström öppnade sin textil-verkstad i Båstad. Hon blev en favorit hos släkten 
Bernadotte och de finaste av kungasläktens mattor visas nu i Rikssalen på slottet i en mycket tilltalande utställning. Vi äter 
lunch på restaurang Glöd på Djurgården varefter det är gångavstånd till Liljevalchs och den årliga Vårsalongen. Avfärd med 
buss kl. 9.15 från Bussterminalen hållplats I. Påstigning vid Hälla 9.30. Hemkomst ca. kl. 18.00. Bindande anmälan till K2:s 
reception 021-393222 senast 27/1. Ange ev. påstigning vid Hälla. Avgiften 650 kr inkluderar buss, inträden samt lunch och 
betalas omgående efter anmälan och i vart fall senast 27/1 till VKF:s plusgiro 472287-2. Ange “Resa 16/2” och ditt/era namn. 
En avgift på 150 kr tas alltid ut vid avanmälan samt kostnader för det som eventuellt inte kan avbeställas. Ansvariga: Ingrid 
Öberg 070-4616639 och Gunnar Enochsson 073-8430988. 
 

Fredag 21 februari kl. 13.00. Konstfredag! Natur, bild och blick – Tankar om Bruno Liljefors. Föredrag om naturskildraren 
Bruno Liljefors med Mikael Ahlund, docent i konstvetenskap och museichef vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. 
Gratis. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Söndag 23 februari kl. 12.30/13.15. VKF:s årsmöte. Förhandlingar börjar kl. 13.15. Se särskild kallelse. 
 

Tisdag 25 februari och tisdag 10 mars, båda kl. 15.00. Konsten i vårt lasarett. Visning av Kristina Mezei, Verksamhetsut-
vecklare, Konsten i vården, Region Västmanland. Samling innanför huvudentrén, Ing. 1, Västerås sjukhus. Högst 10 personer 
per visning. Ca. 1 timme. Anmälan till K2:s reception 021-393222. Säg till om prioriterad visningsdag. Samma visning båda 
dagarna. Gratis. 
 

1 – 8 mars Fruntimmersvecka på Karlsgatan 2. Internationella kvinnodagen uppmärksammas hela veckan med temavisningar 
och evenemang. Se separat program. 
 

Lördag 14 mars kl. 9.00. Konstresa till Waldemarsudde och Nationalmuseum. Dagen inleds på Waldemarsudde med en 
guidad visning av en utställning med Lena Cronqvist som främst är känd för sina målningar, men hennes mångbottnade 
konstnärskap inkluderar även skulptur, teckningskonst, grafik och textila verk. Vidare ser vi utställningen ”Stilla skönhet” om 
nordisk och östasiatisk interaktion i konsten under 1900-talet med japanska, finska och svenska konstnärer. Därefter beger vi 
oss till Nationalmuseum för att se utställningen ”Inspiration – Iconic Works” som presenterar samtidskonst som har 
inspirerats av ikoniska mästerverk. Bussen avgår kl. 9.00 från Bussterminalen hållplats I med påstigning vid Hälla kl. 9.15. 
Hemkomst ca kl. 18.00. Bindande anmälan till K2:s reception 021-393222 senast 22/2. Ange ev. påstigning vid Hälla. Avgiften 
650 kr inkluderar resa, inträden, samt guidning på Waldemarsudde och betalas omgående efter anmälan och i vart fall senast 
22/2 till VKF:s plusgiro 472287-2. Ange ”Resa 14/3” och ditt/era namn. Lunch ingår inte i avgiften för resan utan var och en 
ordnar sin egen lunch i restaurangen på Waldemarsudde. En avgift om 150 kr tas alltid ut vid avanmälan och även kostnader 
för det som eventuellt inte kan avbeställas. Ansvariga: Anna Lena Allgårdh 070-9701744 och Elleé Thunfeldt 070-9731556. 
 

Torsdag 19 mars kl. 14.00 – 15.00. Konstvandring i Domkyrkan med Per-Olof Kohls. Max 20 deltagare. Samling vid stora 
ingången. Anmälan till K2:s reception 021-393222 senast 15/3. Avgiften 35 kr betalas omgående efter anmälan och i vart fall 
senast 15/3 till VKF:s plusgiro 472287-2. 



Fredag 20 mars kl. 13.00. Konstfredag! Curatorssamtal. Katrin Ingelstedt, intendent Västerås konstmuseum, möter Theodor 
Ringborg, konstnärlig ledare Bonniers konsthall. Under en och samma vecka våren 2020 öppnar Västerås konstmuseum och 
Bonniers Konsthall utställningarna ”Föreställningar om naturen” och ”Träden står ljust gröna: Landskapsmåleri då och nu”. 
Gratis. Lokal: Karlsgatan 2. Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Tisdag 24 mars kl. 14.00. Ateljébesök hos konstnären Bia Hellström på Haga Parkgata 22, källarplanet på baksidan av huset. 
Parkering gratis. Tag med 35 kr per person för fika. Max 15 deltagare. Anmälan till K2:s reception 021-393222 senast 20/3. Bia 
har fått med två tavlor på Liljevalchs vårsalong. Grattis! Ansvarig: Ingrid Öberg 070-4616639. 
 

Fredag 27 mars kl.13.00. Konstfredag! Konstnärsvisning med Bella Rune och Jonas Nobel av deras utställning Varje mirakel 
kräver ett offer – arbete utfört i Västerås. Gratis. Lokal: Karlsgatan 2. 
 

Tisdag 7 april kl. 14.00 – ca. 15.45. Konsten i Vasaparken med omnejd. Från Gustav Vasa till den gyllene Tjuren. 
Konstpromenad i det område i Västerås som har tätast med offentlig utomhus-konst med Gunnar Enochsson. Samling vid 
Gustav Vasa-statyn. Max 15 deltagare. Gratis. Anmälan till K2:s reception 021-393222. 
 

Påskdagarna 10 – 13 april är det Konstrunda i Kolbäcksådalen.  
 

Tisdag 14 april kl. 14.00 – ca. 15.45. Konsten i centrala Västerås. Från Sara till Bagarns pojke. Konstpromenad till centralt 
placerad offentlig konst bortom Vasaparken med Gunnar Enochsson. Samling i ASEA-torgets nordöstra hörn. Max 12 
deltagare. Gratis. Anmälan till K2:s reception 021-393222.  
 

Fredag 17 april kl. 13.00. Konstfredag! Konstnärsvisning med Sara-Vide Ericson. Konstnären Sara-Vide Ericson visar och 
reflekterar över sitt eget och andras verk i utställningen ”Föreställningar om naturen”. Hon har etablerat sig som en av de 
mest tongivande konstnärerna i sin generation med måleri som främsta medium och med utställningar såväl i Sverige som 
internationellt. Gratis. Lokal: Karlsgatan 2. Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Måndag 20 april – fredag 24 april. Konstresa till Hamburg. Vi besöker flera museer, bl.a. en heldag i Kunsthalle med åtta 
århundraden av konsthistoria. I det spektakulära konserthuset Elbphilharmonie, ett av världens största och mest akustiskt 
avancerade konserthus, får vi en guidad rundvandring. Efter den 10/1 finns hela reseprogrammet på 
vkfhemsida.wordpress.com och kan beställas per mejl till vasteraskonstforening@hotmail.com med angivande av 
Hamburgresan i ärenderaden. Medlem som saknar epostadress kan kontakta Anna Lena Allgårdh 0709701744.  
 

Onsdag 27 maj kl. 17.00 – 19.30. Plein air-workshop – hitta din inre friluftsmålare! Start med visning av utställningen 
”Föreställningar om naturen” för inspiration, därefter gemensam promenad till workshopen vid Mälaren! Ledare: Gudrun 
Westerlund, konstnär. Mer information finns på vasteraskonstmuseum.se. 
 

Lördag 30 maj kl. 14.00. Vernissage på Konstmuseet. Västeråsfotografen Kjell-Åke Janssons svartvita bildskatt visas för 
första gången.  
 

Onsdag 3 juni kl. 18.00. Vernissage på Konstmuseet. Fotografen Akinbode Akinbiyi är som konstnär upptagen av vardagens 
poesi. 
 
 

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 2020 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 medlems-
avgiften på VKF:s plusgiro 472287-2. Glöm inte ange ny medlem 2020, ditt namn, eventuell anhörigmedlems fullständiga 
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 mejl. 
 
 

För stöd till verksamheten tackar VKF: 
 
 

 


