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

OBS! Anmälan till vårens resor och till ateljébesöket ska INTE ske till K2:s reception utan genom att erlägga betalning enligt 
instruktionen vid respektive programpunkt nedan! 
 

Pågående utställningar på Konstmuseet, Karlsgatan 2:  
- Barbro Östlihn – New York Imprint pågår till den 5 mars. 
- Samlingen pågår tills vidare.  

 

Februari 
Tisdag 7 februari kl. 09.00. Konstresa till Fotografiska och Hallwylska museet. På Fotografiska ser vi ”News Flash – Ett sekel av 
nyheter”, en utställning som tar med oss på en tidsresa genom nyhetsbyrån TT:s enorma bildarkiv från år 1921 till idag och en 
utställning med den senegalesiske konstnären Omar Victor Diop vars effektfulla fotografier fångar erfarenheter inom den 
afrikanska diasporan och svart motstånd ur ett globalt perspektiv, ofta med fokus på en omskrivning av historien. På Hallwylska 
museet får vi en visning av museet och ser även utställningen ”En ny stil för en ny tid – Utflykter i Art Nouveau” om det uttryck 
som Art Nouveau tog sig i Sverige. Avresa från Bussterminalen hållplats I kl. 09.00. Påstigning vid Hälla kl. 09.15. Hemkomst ca  
kl. 17.30. Avgiften 590 kr inkluderar resa, inträden och visning. Anmälan till resan sker genom att betala in hela avgiften på  
590 kr/person per Swish till 1235984547 eller till VKF:s plusgiro 472287-2 senast den 30/1. Ange ”Resa 7/2” samt ditt/era namn 
och påstigning (Bussterminalen eller Hälla) vid betalningen. Lunch ingår inte i avgiften för resan utan var och en ordnar sin egen 
lunch i Fotografiskas restaurang ”Bread & Wine”. Ansvariga: Sten Elvin 073-3404399 och Monica Eiborn 070-6964190. 
 

Söndag 19 februari kl. 13.15. Årsmöte för vår förening. Se särskild kallelse.  
 

Fredag 24 februari kl. 13.00. Konstfredag! Lisa Juntonen Roos – Konst av kaffepaket. Konstnären Lisa Juntonen Roos, som 
arbetar med kaffepaketplast i en teknik med ursprung i traditionen för finsk näverslöjd och vars flätade gestaltning ”Ne Jotka 
Tulivat Me Jotka Jäimme/Dom Som Kom Vi Som Blev” av 2000 återanvända kaffepaket kommer att pryda Oxbackens nya 
parkeringshus, berättar om sitt konstnärskap. Gratis. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås. Västerås Konstförening i samarbete 
med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Mars 
Onsdag 8 mars. Internationella kvinnodagen. Program och aktiviteter hela dagen på Karlsgatan 2. 
 

Fredag 17 mars kl. 13.00. Konstfredag! Samtal med fotografen Kent Klich. Inför Konstmuseets utställning ”You Don’t Hear The 
Dog Barking” berättar Kent Klich (född 1952 i Västerås) om sin fotografiska praktik. Hans arbeten kännetecknas av ett socialt och 
politiskt innehåll som vuxit fram under långvariga och starka engagemang. Fotoboken ”A Tree Called Home” om patienter på ryska 
psykoneurologiska internat var nominerad till Svenska Fotobokspriset 2022. Gratis. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås. 
Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Lördag 18 mars kl. 14.00. Vernissage på Konstmuseet. Kent Klich – You Don’t Hear The Dog Barking. Utställningen visar ett urval 
av Kent Klichs fotografier, videoinstallationer och texter. Utställningen pågår t.o.m. den 24 september. 
 

Lördag 25 mars kl. 09.00. Konstresa till Svenska statens porträttsamling på Gripsholms slott och Eskilstuna konstmuseum. 
Avresa från Hälla kl. 9.00 och från Bussterminalen hållplats I kl. 9.15. Gripsholms slott är vid tillfället stängt för allmänheten 
bortsett från grupper. Vi får en visning av porträttsamlingen som innefattar porträtt på kända personer från Gustavs Vasas dagar 
och ända fram till idag. Därefter promenerar vi till närbelägna Gripsholms Värdshus för lunch. Bussen kör oss sedan till Eskilstuna 
konstmuseum med samlingar från 1600-talet till idag där vi får en visning. Hemkomst ca kl. 17.00. Avgiften 800 kr inkluderar resa, 
inträden, visningar och lunch(huvudrätt, vatten samt kaffe). Anmälan till resan sker genom att betala in en anmälningsavgift på 
150 kr/person per Swish till 1235984547 eller till VKF:s plusgiro 472287-2. Ange ”Resa 25/3” samt ditt/era namn, eventuell 
specialkost och påstigning (Bussterminalen eller Hälla) vid betalningen. Full betalning av anmälningsavgiften om 150 kr och 
slutbetalningen om 650 kr ska vara oss tillhanda senast den 13/3. Ansvariga: Sven Ingevall 076-7676222 och Eva Sahlén   
076-6001532. 
 

Fredag 31 mars kl. 13.00. Konstfredag! Om Juxtaposing Craft på Östasiatiska museet. Inför VKF:s konstresa den 29 april till 
Östasiatiska museet och utställningen ”Juxtaposing Craft” som utforskar det handgjorda i ett utbyte mellan Norden och Japan 
berättar utställningens producent Katrin Ingelstedt, avdelningschef för Konst inom Västerås museer, och curatorerna Rebecca 
Ahlstedt och Anna Senno om utställningen. Gratis. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås. Västerås Konstförening i samarbete 
med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

April 
Lördag 1 april kl. 14.00. Vernissage på Konstmuseet. Goda Palekaité – The Spine of an Artist. Den litauiska konstnären och 
forskaren Goda Palekaité (född 1987) arbetar med idéer och personer som genom historien har utmanat våra föreställningar om 
världen och samhället. Utställningen undersöker inflytandet som Emmanuel Swedenborg hade på Ivan Aguélis konstnärskap. 
Jämsides med hennes nyproducerade ljus- och glasskulpturer visas flera verk av Ivan Aguéli ur Konstmuseets samling. 
Utställningen pågår t.o.m. den 24 september. 
 

https://vkfhemsida.wordpress.com/


Fredag 21 april kl. 13.00. Konstfredag! Föreläsning om Carl Milles. Med anledning av Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum 
den 24-31 maj och 100-års jubileet för Carl Milles skulptur Johannes Rudbeckius på Domkyrkoplan berättar Evelina Berglund, 
intendent för arkiv och samlingar vid Millesgården, om Carl Milles. Gratis. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås. Västerås 
Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Fredag 21 april kl. 14.00. Extrainsatt medlemsmöte i anledning av styrelsens förslag till nya stadgar för vår förening. Lokal: 
Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås. Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Lördag 29 april kl. 08.15. Konstresa till Moderna museet och Östasiatiska museet. På Moderna museet får vi en visning av 
utställningen av Laurie Anderson som är en legendarisk gestalt inom amerikansk avantgardekonst, experimentell musik och 
independentkultur.Helt nya produktioner möter tidiga verk i en kontemplation över tid och varande, tystnad och larm. På 
Östasiatiska museet ser vi sedan utställningen ”Juxtaposing Craft” som utforskar det handgjorda i ett utbyte mellan Norden och 
Japan. I utställningen möts nytt skapande från formgivare, konstnärer och hantverkare sida vid sida med föremål ur de samlingar 
Världskulturmuseerna förvaltar. Avresa från Bussterminalen hållplats I kl. 08.15. Påstigning vid Hälla kl. 08.30. Hemkomst ca kl. 
18.00. Avgiften 670 kr inkluderar resa, inträden och visning. Anmälan till resan sker genom att betala in en anmälningsavgift på 
150 kr/person per Swish till 1235984547 eller till VKF:s plusgiro 472287-2. Ange ”Resa 29/4” samt ditt/era namn och påstigning 
(Bussterminalen eller Hälla) vid betalningen. Lunch ingår inte i avgiften för resan utan var och en ordnar sin egen lunch i någon av 
restaurangerna/kaféerna på Moderna museet. Full betalning av anmälningsavgiften om 150 kr och slutbetalningen om 520 kr 
ska vara oss tillhanda senast den 17/4. Ansvariga: Gunilla Engvall 070-3104225 och Elleé Thunfeldt 070-9731556. 
 

Maj 
Fredag 26 maj kl. 13.00. Konstfredag! Ann-Sofi Sidén om Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! Konstnären Ann-Sofi Sidén 
verkar som videokonstnär samt skulptör och med frågor om sårbarhet, kontroll, våld och övervakning nystar hon bland trådarna i 
det mänskliga psykets historia. I samband med Rudbeckianska gymnasiets 400 års-jubileum invigs hennes offentliga konstverk 
”Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak” vid Domkyrkan. Ann-Sofi Sidén samtalar med John Rothlind, tidigare kulturarvssamord-
nare inom Svenska kyrkan Västerås. Gratis. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås. Västerås Konstförening i samarbete med 
Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Tisdag 30 maj kl. 18.00. Ateljébesök hos konstnären Maud Frykberg i hennes ateljé på Vattugränd, Kyrkbacken. Kaffe/te 
serveras. Max 10 deltagare (fler om vädret tillåter). Anmälan sker genom att betala in avgiften om 50 kr/person per Swish till 
1235984547 eller till VKF:s plusgiro 472287-2 senast den 23/5. Var snabb med anmälan – ”först till kvarn” gäller om ateljébesöket 
blir fullbokat.  Ange ”Ateljebesök” samt ditt/era namn vid betalningen. Ansvarig: Kristina Tykosson Hellström 073-6240480. 
—————————————— 

Gemensamma resevillkor 
Vid bokningen gäller ”först till kvarn” baserat på det datum då anmälningsavgiften alternativt hela avgiften betalas. Anmälnings-
avgiften är inte återbetalningsbar. Det är viktigt att slutbetala senast den angivna dagen. Om resan är fullbokad erbjuds platsen 
annars till en medlem på reservlistan. Vid avbeställning efter sista anmälningsdagen återbetalas inte andelen av gemensamma 
kostnader (t.ex. resa och visningar) och andra kostnader som inte kan avbeställas. Av skattetekniska skäl måste man vara medlem 
i VKF för att deltaga i en resa. 
—————————————— 

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 2023 är 250 kr för fullt betalande och 100 kr för studerande upp till 30 år och ger en 
lott i konstlotteriet. För att delta i 2023 års konstlotteri måste årsavgiften betalas senast den 31 oktober. 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 eller per Swish till 1235984547. Glöm inte ange ny medlem 2023, 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 eller i mailet till VKF. 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. 
 

QR-kod för Swish-betalning till VKF - scanna QR-koden med Swish-appen. 

 
För stöd till verksamheten tackar VKF: 
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