
 

  SOMMARPROGRAM 2022 

  Juni – augusti  
  Uppdaterat per 2022-06-20 

 
 

 

Ändringar och tillägg i programmet kan komma att ske med kort varsel. För aktuellt program, se 
vkfhemsida.wordpress.com. 
 
 

OBS! Anmälan till sommarens resor ska inte ske till K2:s reception utan genom att erlägga betalning enligt 
instruktionen för respektive resa nedan! Anmälan till Oslo-resan i september sker till Tobbes Resor! 
 
 

Pågående utställningar på Konstmuseet, Karlsgatan 2:  
- Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås pågår till den 25 september. 
- Fokus på Elsa Backlund Celsing pågår till den 2 oktober. 
- Samlingen pågår tills vidare. 

 
 

Juni 
Lördag 11 juni. Vernissage på Konstmuseet. Lisa Ewald – Jag får er att smälta. I monumentala sprayade 
väggmålningar och nåltovade ullskulpturer som växer fram ur väggarna möts två olika traditioner och uttryckssätt. 
Med skärpa och humor ifrågasätter och resonerar serieskaparen, illustratören och konstnären Lisa Ewald över 
mänskliga beteenden i olika sammanhang och situationer. I utställningen undersöker Lisa Ewald smältandets 
ekologi och hur den hänger samman med allt från naturkrafter till egna känslor. Lisa Ewald bor i Malmö och är 
medlem i ”Dotterbolaget”, ett feministiskt serieskaparnätverk. Hon är känd för sina satiriska enrutingar och serier i 
bland annat Galago och Bang. I sina enrutingar försöker hon ofta fånga det absurda och motsägelsefulla i att ställa 
orimligt höga krav på sig själv, på den egna kroppen och på prestationer. Utställningen pågår t.o.m. den  
25 september. 
 

Lördag 18 juni kl. 09.00. Konstresa till Galleri Astley i Uttersberg, Ängelsbergs Skulpturpark och Virsbo Konsthall. 
Påstigning vid Hälla kl. 09.00. Avresa från Bussterminalen hållplats I kl. 09.15. Hemkomst ca kl.18.00. 
Avgiften 525 kr/person inkluderar bussresa, inträden, förmiddagsfika och lunch. Anmälan till resan sker genom att 
betala in detta belopp. Var snabb med anmälan – ”först till kvarn” gäller om resan blir fullbokad! VKF kan nu ta 
emot Swishbetalningar – numret är 1235984547.  Det går också att betala till plusgiro 472287 - 2. Observera att 
anmälan inte ska ske via K2:s reception! Ange ”Resa 18/6” samt ditt/era namn och påstigning (Bussterminalen 
eller Hälla) vid betalningen. Sista dag för anmälan är den 11/6. Vid avbeställning återbetalar vi 375 kr/person om 
avbeställningen görs senast den 11/6.  Ansvariga: Ewa Lindström Björn 070-4412262 och Sten Elvin 073-33404399. 
 

Augusti 
Lördag 27 augusti kl. 09.00. Konstresa till Artipelag och Gustavsbergs porslinsmuseum. På Artipelag visas 
målningar, skulptur, grafik och installationer av den tyske konstnären Anselm Kiefer. Porslinsmuseet ger en 
återblick på Gustavsbergs 170-åriga produktion och där ser vi också utställningen AfterGlow med verk av tretton 
nutida keramiker. Avresa från Bussterminalen hållplats I kl. 09.00 och från Hälla kl. 09.15. Hemkomst ca kl. 
18.00. Avgiften 800 kr/person inkluderar bussresa, inträden till Artipelag samt Porslinsmuseet och visning på 
Artipelag. (Priset påverkas av att inträdet på Kiefer-utställningen är 395/345 kr(!) för ordinarie/seniorer.) Efter 
ankomsten till Artipelag går vi på en visning av Kiefer-utställningen varefter det blir egen tid att fördjupa sig i 
utställningen, besöka de vackra omgivningarna samt att äta lunch. Observera att lunchen inte ingår i resans pris. 
På Artipelag finns nämligen alternativ i olika prislägen: Artipelag restaurang, Café Bådan och medhavd matsäck – 
se https://artipelag.se/mat-dryck. Från Artipelag fortsätter vi till Gustavsbergs porslinsmuseum, 
se https://gustavsbergsporslinsmuseum.se. Anmälan till resan sker genom att betala in en anmälningsavgift på 
150 kr/person. Var snabb med anmälan – ”först till kvarn” gäller om resan blir fullbokad! VKF kan nu ta emot 
Swishbetalningar – numret är 1235984547.  Det går också att betala till plusgiro 472287 - 2.  Observera att 
anmälan inte ska ske via K2:s reception! Ange ”Resa 27/8” samt ditt/era namn och påstigning (Bussterminalen 
eller Hälla) vid betalningen. Full betalning för resan ska vara oss tillhanda senast den 15/8.  Resan genomförs 
under förutsättning att vi detta datum fått tillräckligt många betalande deltagare. En avgift på 150 kr tas alltid ut 
vid avanmälan och även kostnader för det som eventuellt inte kan avbeställas. Ansvariga: Sven Ingevall 076-
7676222 och Eva Sahlén 076-6001532. 

https://vkfhemsida.wordpress.com/
https://artipelag.se/mat-dryck
https://gustavsbergsporslinsmuseum.se/


------------------------- 
 
 

September 
22 – 25 september. Konstresa till Oslo. Bussresa till Oslo i samarbete med Tobbes Resor med besök på 
Munchmuseet, Nasjonalmuseet, Kistefosen och Den Norske Opera, se särskilt program på hemsidan under 
”Resor” med mer information om resans innehåll, pris och anmälan (som sker till Tobbes Resor). Informations-
bladet finns även tillgängligt på disken i K2:s reception. 
 
 

------------------------- 
 
 
 

Programgruppen i vår konstförening har många goda idéer på möjliga resor och besök. 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! 
 

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 2022 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 medlemsavgiften på VKF:s plusgiro 472287-2 eller per Swish till 1235984547. Glöm inte ange ny medlem 
2022, ditt namn, eventuell anhörigmedlems fullständiga namn, adress, telefon och helst e-postadress samt 
eventuell värvare. Du kan även betala direkt på plusgirokontot eller per Swish 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 och 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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