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Med hänsyn till den rådande osäkra covid-19-situationen är inte samtliga programpunkter under våren 
slutligt planerade utan ändringar och tillägg kan komma att ske med kort varsel. För aktuellt program, se 
vkfhemsida.wordpress.com. 
 

Enligt Konstmuseets hemsida vasteraskonstmuseum.se är all programverksamhet inställd tillsvidare. 
 

Aktiviteter på Konstmuseet kräver föranmälan till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se. Ange 
aktivitetsnamn, datum, namn och antal anmälda. Vid förhinder sker avanmälan till samma adress. Mer 
information finns på Konstmuseets hemsida vasteraskonstmuseum.se. Vid anmälan till digitala aktiviteter 
på Microsoft Teams får du innan tillfället ett separat e-postmeddelande med länk och närmare 
instruktioner om deltagande. 
 

Pågående utställningar på Konstmuseet, Karlsgatan 2: 
Föreställningar om naturen pågår t.om. den 30 januari, mycket uppskattad! 
Kjell-Åke Jansson 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. 
Utställningen pågår t.o.m. den 4 april. 
Akinbode Akinbiyi: Måttet på stadens vägar – några fotografier av Lagos, Bamako, Johannesburg  
Med hjälp av sin inre röst ser, upplever och fångar Akinbode Akinbinyi städer som omdefinierar sig själva 
genom att ständigt förändras, utvecklas och växa. Utställningen pågår t.o.m. den 4 april. 
 

Fredag 22 januari kl. 13.00 – 14.00 Konstfredag! Ateljésamtal med Sara-Vide Ericson. - INSTÄLLT 
TILLSVIDARE. - Sara-Vide berättar per länk från sin ateljé utanför Bollnäs  om sina tidigare arbeten och om 
sin konstnärliga process med särskilt fokus på verket ”The Negative Form of an Empire” som är en del av 
utställningen ”Föreställningar om naturen”. Digitalt via Microsoft Teams. Deltagande kräver föranmälan, se 
ovan. Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Lördag 20 februari. Vernissage på Konstmuseet. Någon sorts kunskap. - INSTÄLLT TILLSVIDARE. -
Samlingsutställning där fotografiet och den fotografiska tekniken har huvudrollen. Utställningen avser att 
utvidga förståelsen för användning och tolkning av fotografi utifrån verk från den egna samlingen i dialog 
med verk från Moderna Museet, Västmanlands läns museum och samtida konstnärskap. Utställningen 
pågår t.o.m. den 30 januari 2022. 
 

Söndag 21 februari. Årsmöte för vår förening. Kallelse skickas ut!  
 

Tisdag 23 mars kl. 18.00. Ateljébesök hos konstnären Bia Hellström på Agnegatan 2, ingång genom 
källaren på husets ena gavel mitt emot en mataffär. Bia berättar om sitt konstnärskap, visar sin konst och 
bjuder på kaffe/te samt macka. Handsprit kommer att finnas tillgänglig. Deltagande kräver föranmälan till 
Ingrid Öberg 070-4616630 senast 19/3. Preliminärt max sju deltagare.  
 

Onsdag 24 mars kl. 18.00 Fotografisk kväll på Konstmuseet: Fotografen och staden. - INSTÄLLT 
TILLSVIDARE. - Samtalskväll om den fotografiska blicken på staden med utgångspunkt i pågående 
utställningar. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Deltagande kräver föranmälan, se ovan. 
 

Lördag 17 april. Vernissage på Konstmuseet. Joakim Ojanen. - INSTÄLLT TILLSVIDARE. -Konstnären Joakim 
Ojanen, som är född i Västerås, är en av Sveriges internationellt nu mest uppmärksammade konstnärer. 
Detta är hans första separatutställning på ett svenskt konstmuseum. Utställningen pågår t.o.m. den 26 
september. 
 

Fredag 23 april kl. 13.00 – 14.00 Konstfredag! Utomhus! - INSTÄLLT TILLSVIDARE. - Samling vid Joakim 
Ojanens skulptur ”Tidsresenären” i Kajstaden på Öster Mälarstrand. Linda Wallenberg, Konstmuseets 
intendent för offentlig konst, visar stadens nyaste offentliga konstverk. Skulpturen är ett sorts 

familjeporträtt som tar avstamp i Joakim Ojanens uppväxt i Irsta. Deltagande kräver föranmälan, se ovan. 
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Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Fredag 7 maj kl.13.00 – 14.00 Konstfredag! Konstnärsvisning med Maria Hedlund. - INSTÄLLT TILLSVIDARE. 
- Konstnären Maria Hedlunds, som är född i Västerås, serie av fotografier ”Någon sorts kunskap” har 
influerat Konstmuseets utställning med samma namn. Maria Hedlund berättar om verken i utställningen 
och sin konstnärliga process. Deltagande kräver föranmälan, se ovan. Lokal: Utställningen på Karlsgatan 2. 
Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus.  
 

Programgruppen i vår konstförening har många goda idéer på möjliga resor och besök. När covid-19-
situationen tillåter tillkommer ytterligare programpunkter. Prenumerera gratis på vår hemsida 
vkfhemsida.wordpress.com för att få e-postmeddelanden om ändringar på hemsidan. Där visas också de 
verk som köps in till medlemslotteriet i november! 
 

Konstmuseet kommer med hänsyn till den osäkra covid-19-situationen att genomföra en del av sitt program 
digitalt. Fler programpunkter tillkommer! Gå gärna in på Konstmuseets hemsida vasteraskonstmuseum.se. 
Museet organiserar ett antal visningar av offentliga verk utomhus. Mer information på hemsidan! 
12 januari kl. 11.00 Konstvandring i lugnt tempo 
22 januari kl. 10.00 Konst med hund 
25 februari kl. 15.00 Konstvandring i lugnt tempo 
8 mars kl. 11.00 Visning av offentliga konstverk på temat 8 mars 
31 mars kl. 17.00 Konst med hund. Konst i Vasaparken i samarbete med Västmanlands läns museum:  
5 maj kl 11.00 Konst och kulturhistorisk vandring  
5 maj kl 17.00 Konst och kulturhistorisk vandring, syntolkad 
 

 
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. Årsavgiften för 2021 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 en e-post till: vasteraskonstforening@hotmail.com och betala 
sedan in medlems-avgiften på VKF:s plusgiro 472287-2. Glöm inte ange ny medlem 2021, 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 med-
lemslotteriet. 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 e-post. 
 
 
 

För stöd till verksamheten tackar VKF: 
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