
 

 
 
 

 
Bli medlem 
Årsavgiften 200 kr, betalas in på bankgiro 610-7569. 
Fyll i dina uppgifter i formuläret på hemsidan eller maila till  
 
Ordförande, lenao1948@gmail.com kassör madeleine.hjortsberg@gmail.com eller 
sekreterare ulflyckeby@gmail.com 

 
OBS! Skriv i meddelande att du är ny medlem. Glöm inte att skriva namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress.  
 
Som medlem får du programinformation 2 ggr/år, fri entré till våra föredrag, chans att 
vinna konstverk och reducerat pris vid konstresor och utbildningar.  
Du får även rabatt på konsttidningen ”Konstperspektiv”.  
 

www.karlskronakonstforening.se 
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Välkomna till våren 2020 års program! 
Ett nytt år och ett nytt årtionde och ett nytt program. 
Föredrag och ännu en ateljévisning under våren. Information och anmälningsdatum för 
Konst och Kulturresa till Provence! 
Vår hemsida karlskronakonstforening.se innehåller mer information. 
Välkomna!  /styrelsen. 

 
Lördagen den 28 mars. Kallelse till årsmöte med Sveriges Konstföreningar-
Blekinge i samband med utbildningsdagen på Ronneby brunn. 
Gertrud Sandqvist ny förbundsordförande för riksförbundet Sveriges 
Konstföreningar kommer till årsmötet. 
kl 09.00 - 10.00  Samling med kaffe/te 
kl 10.00- 10.30 Kulturstrateg Görel Abrahamsson Region Blekinge informerar 
kl. 10.45-11.45  Årsmöte 
kl 12.00  Lunch 
kl 13.00 Föredrag av Gertrud Sandqvist 
Pris 150 kr      
Obs konstverk lottas ut till deltagande konstföreningar.  
Anmälan senast den 26 mars till nilsson.bil45@gmail.com 
 

Lördagen den 16 maj. Resa till Kalmar Konstmuseum, Vida Museum på Öland 
Program: Utställning av Åsa Norberg och Jennie Sundén på Kalmar Konsthall. Se 
www.norbergsunden.com. Lunch i Kalmar på restaurang Slipkajen. Utställning på Vida 
Museum och konsthall (utställare klara under januari). 
Pris: 500: - (650: för icke medlemmar) som inkluderar bussresa, lunch och inträden på 
konsthallarna. Betalas på bussen antingen kontant eller med Swish. 
Ta gärna med ”kaffekorg” till morgonresan. Möjlighet finns att köpa eftermiddagsfika på 
Vida innan hemresan. Anmälan tidigast 1 februari till nilsson.bil45@gmail.com och ange 
om ni vill ha fisk eller kött till lunch. 
Avresa:  
09.30 Karlskrona varmbadhus 
Återresa  ca 16.00 

 
Den 26 februari i Blekinge museums hörsal kl 18.00 
Föredrag ”Jugendarkitektur i Karlskrona” med Kulturhistoriker Ivar Wenster 
Främmande fåglar i barockstaden - vid sekelskiftet 1900 slog jugendarkitekturen på allvar 
igenom i Sverige. Med namn som Ferdinand Boberg och Carl Westman skapades både 
offentliga byggnader och ståtliga bostadshus. I Karlskrona var dock mottagandet lite kyligt 
och flera av jugendbyggnader är rätt anonyma. Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr. 

 

Den 25 mars i Blekinge museums hörsal kl 18.00 
Föredrag med Sofia Lenninger "Gunnar Asplund och modernismen".  
Sofia är historiker och har bla. varit projektledare för restaureringen av Sölvesborgs 
Tingshus. Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr.  
 

Onsdagen den 22 april kl 18.00. En kväll i konstens tecken på RAMA. 
Visning i ateljé och verkstad hos Maja Hallén som har mästarbrev i konstramning och även 
är grafiker. Vi pratar inramning av konst och förgyllning samt testar att trycka serigrafi. 
OBS begränsat antal platser! 
Anmälan till Ingrid Dalback 0455- 81922 tidigast den 1 februari och senast den 1 april. 
Fri entre för medlemmar, övriga 50kr. 
 

Sveriges Konstföreningar Blekinge 
Resa till Provence 23 – 30 september 2020 
(sju nätter/åtta dagar) 
Provence är en kulturell smältdegel med mångtusenåriga anor. De större, kustnära 
städerna grundades av grekiska kolonisatörer redan på 500-talet f.Kr. Inlandet befolkades 
vid denna tid av inhemska galliska stammar. Med tiden blev hela området romerskt genom 
Julius Caesars berömda galliska erövraringar. Under tidig medeltid var regionen ett 
kulturellt och politiskt centrum för både kristna franker och muslimska morer. Under 
1300-talet flyttas påvestaten till Avignon vilket ytterligare bidrog till uppförandet av 
kyrkor, befästningar och stadsbebyggelse i rik gotisk stil i hela regionen. Provences vackra 
natur och rika historia har även i senare tid lockat inflytelserika konstnärer som Van Gogh, 
Cézanne och Picasso. Resan erbjuder ett urval av alla dessa kulturyttringar kryddat med 
provencalsk mat! 
 
Pris 
Del i dubbelrum: 15 900 kr. Enkelrumstillägg: 3 100 kr 
Busstransfer till och från Kastrup, flyg, logi, måltider och utflykter enligt program inklusive 
entréavgifter ingår i resans pris! 
Anmälan på mail till britt.gars@telia.com 
Anmälningsavgift 2 900 kr i samband med anmälan SEB 5637-33 03624 
OBS! Begränsat antal platser. Första anmälningsdag 1 februari. Se till att du har 
reseförsäkring med avbeställningsskydd! 
 
Se detaljerad information på hemsidan. karlskronakonstforening.se 
 

Årets konstläger äger rum vecka 32 på Bräkne Hoby Folkhögskola.  
Frågor britt.gars@telia.com. https://www.sverigeskonstforeningar.nu/ 
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