
    Västerås 24 augusti 2020 
 
Konstvänner! 
 
Visst har vi alla längtat efter att få ta del av kulturevenemang in natura! Tekniken kan ge oss 
en hel del upplevelser men att få njuta av konst och musik på plats och gärna med vänner 
omkring oss, det vill vi! I dagarna kommer förslag från regeringen som kan underlätta för 
arrangörer att ordna föreställningar av olika slag. Låt oss följa vad som händer! 
 
Planeringen inför hösten har varit utmanande! Vad kan vi göra och när? Konstmuseet har 
lagt ett program, men med reservationer förstås.  
Det öppnas tre utställningar, den första redan den 5 september med verk av Lotta 
Antonsson. Sedan följer två utställningar med fotoinriktning med först västeråsfotografen 
Kjell-Åke Jansson och sedan den brittisk-nigerianske Akinbode Akinbiyi. 
Konstfredag! startar 18 september med ett samtal kring Lotta Antonssons utställning, sedan 
följer Mitt i Naturen med Björn Larsson. Den 16 oktober är det konstnärsvisning med Sara-
Vide Ericson.  
Samtliga Konstfredag! kommer att bandas ljudmässigt och läggas ut på museets hemsida. 
Samtalen sker i Hörsalen med max 45 deltagare. Anmälan till att deltaga görs på 
anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland. Först till kvarn gäller! 
Föranmälan gäller till alla aktiviteter på Karlsgatan 2! Reglerna från Folkhälsomyndigheten 
följs noggrant.  
Detta är länken till konstmuseets Youtube-kanal med de inspelningar som gjorts och görs. 
https://www.youtube.com/channel/UCRBn5jA1OdJIbTOf9xjSSEQ/videos   
Botanisera gärna! Där kommer bland annat lunchvisningarna att läggas ut.  
 
Tråkigt nog blir det inte någon Kulturnatt i september! 
 
Vi i styrelsen har funderat på en kurs kring fototeknik. Vi har bilder runt oss hela tiden. Fakta, 
sanning eller manipulerade? Vill vi genomskåda bilderna eller bryr vi oss inte? Är det 
intressant att samtala om detta och samtidigt få kunskap om den teknik som används? Tag 
kontakt med oss! vasteraskonstforening@hotmail.com är mailadressen. 
Vi vet också att många är intresserade av arkitektur och letar föredragshållare. Det blir inte 
vandringar i höst med inriktning på offentlig konst men det kan komma program, som 
annonseras på vår hemsida https://vkfhemsida.wordpress.com/. Vi hoppas ju att pandemin 
ska klinga av och öppna för flera aktiviteter! Kanske en konstresa till Eskilstuna? Bigert och 
Bergström ställer ut där efter den 19 september. 
Vi hoppas kunna genomföra ateljébesöket hos Bia Hellström. Information kommer! 
Självklart kommer vi att ha ett medlemslotteri med utlottningen den 28 november! Vi 
hoppas att det går att genomföra det på vanligt sätt, annars kommer vi att hitta lösningar på 
eventuella problem.  
 
Soliga hälsningar med hopp om att vi ses – snart! 
 
Styrelsen 


