
 

 

   Västerås den 4 maj 2020 
 

    

 

              
  Hej konstvän! 
 

   

Så annorlunda den här våren blev! Vi hann göra ett par väldigt lyckade resor och lyssna till en 

Konstfredag om Bruno Liljefors, ha vårt årsmöte i slutet av februari och sedan - gick ridån 

ner! Pandemin med covid – 19 gjorde att vi måste ställa om våra vanor ordentligt. 

  

Många evenemang har skjutits på framtiden, men väldigt många program att njuta av finns nu 

på nätet! Utbudet har formligen exploderat och ger en bild av hur viktig kulturen är för oss.  

Konstmuseet har valt att skjuta fram olika programpunkter till hösten. Konstfredag med 

innehåll från i vår kommer att finnas med.  

 

Vi har haft sammanträde och kommunikation på nätet i VKF s styrelse. Maj månad är ju den 

tid vi normalt arbetar intensivt med höstens program! Nu är det svårt att veta hur livet 

gestaltar sig i augusti-september. Vi kommer att arrangera vandringar på stan och kanske 

också i Stadshuset och i Domkyrkan. Statyerna Morgonbad och Solglitter har ju kommit på 

plats och det finns ett intressant underlag om dem att presentera. Gå gärna in på Konstmuseets 

hemsida och se filmen om dem. När ni är på Konstmuseets hemsida kan ni ladda ner en app 

och gå på virtuell konstvandring från Karlsgatan 2 och vidare i centrum! 

vasteraskonstmuseum.se är adressen.  

 

Just nu känns det väldigt osäkert om vi kan genomföra någon av de resor vi har på 

önskelistan. Det kräver klara besked från berörda myndigheter. Men blir det klartecken 

kommer vi att se vad vi kan göra!  

 

Som ni förstår är resa till Hamburg inte aktuell förrän tidigast nästa år.  

 

Kom gärna med förslag på vad ni vill att vi ska göra i konstföreningen framöver! Vår hemsida 

är ständigt aktuell och visar bland annat de verk som köps in till vårt medlemslotteri sista 

helgen i november. Prenumerera på hemsidan så kan ni följa inköpsgruppens arbete!  

 

Vårvädret verkar bli varmare och grönskan och blomningen exploderar nu. Ut och njut av de 

färgerna och formerna. Vi har många gröna nyanser i vår natur.  

 

Vi återkommer med uppdatering framåt juli-augusti. Vi möts när vi ses! Må så gott och tag 

hand om er ordentligt! 

 

Vårhälsningar 

 

Västerås Konstförening 

Styrelsen 




