
   Västerås den 11 januari 2021 
 
Konstvänner! 
 
Nytt år och förstås förhoppningar om ett rikt år med konst av alla de slag! Förra året blev vi besvikna 
mer än en gång på att program ställdes in, men vi lärde oss också att använda teknik i större 
utsträckning och på de sättet få njuta av både musik och konst. Nu ska vi se vad Västerås 
Konstförening i samarbete med Konstmuseet har att bjuda på. 
 
Ett antal utställningar pågår i Konstmuseets lokaler på Karlsgatan 2.  
Föreställningar om naturen avslutas den 30 januari, mycket uppskattad! 
Kjell-Åke Jansson pågår till den 4 april och visar Kjell-Åkes bilder från över 40 år i vår stad. Han vill 
berätta om människors villkor, stadens förändring och visa upp livet i samhällets utkant. Många av 
hans fotografier har inte visats förut. 
Akinbode Akinbiyi: Måttet på stadens vägar – några fotografier av Lagos, Bamako, Johannesburg  
pågår till den 4 april. Med hjälp av sin inre röst ser, upplever och fångar Akinbiyi städer, som 
förändras, utvecklas och växer. 
Någon sorts kunskap 20 februari 2021 har fotografiet och den fotografiska tekniken huvudrollen. 
Joakim Ojanen 17 april har blivit en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer internationellt. 
Joakim kommer från Västerås och här kommer hans första separatutställning på ett svenskt 
konstmuseum! 
 
Vi kommer att möta Sara-Vide Ericson i ett ateljésamtal digitalt den 22 januari i vårens första 
Konstfredag! Nästa blir när vi besöker Joakim Ojanens skulptur Tidsresenären den 23 april. Den 
tredje äger rum på Karlsgatan 2 den 7 maj med Maria Hedlund fotograf från Västerås. Vi hoppas 
kunna bjuda på ytterligare en Konstfredag under våren! Som ni märker fördjupar vi våra kunskaper 
till utställningarna på museet i Konstfredag. 
 
Bia Hellström öppnar sin ateljé för oss den 23 mars! Anmälan förstås, vi kan inte vara så många… 
 
Programgruppen har haft många tankar kring resor till Stockholm och längre bort, samarbete med 
Electra och med en fördjupning kring arkitektur. Vi hoppas förstås att covid19-viruset ska avta så att 
vi kan satsa på att mötas i olika former. Följ oss på vkfhemsida.wordpress.com. När vi ordnar en resa 
kommer vi naturligtvis att informera alla våra medlemmar via mail och brev!  
 
Nytt år betyder också att det är dags att betala in medlemsavgiften till konstföreningen. Vi håller fast 
vid att hela medlemsavgiften går till inköp av vinster i vårt medlemslotteri! Betala gärna nu till VKF:s 
pg 47 22 87-2 före sista februari så att inköpsgruppen kan börja handla. Avgiften är 250 kronor,  
50 kronor för anhörig eller 100 kronor för studerande upp till 30 år. 
 
Vårt årsmöte äger rum söndagen den 21 februari. Vi vet inte vilken form mötet kommer att få. 
Kallelse skickas till samtliga medlemmar och möteshandlingarna läggs ut på vår hemsida!  
Titta gärna igenom terminens program, det finns mera… 
 
Välkomna att uppleva konst på olika sätt med oss! 
 
Västerås Konstförening 
Styrelsen 

https://vkfhemsida.wordpress.com/

