
 

 
 
Jenny von Platens föredrag om Josef Frank har flyttats till höstens program. 

 
Vernissage på den jurybedömda utställningen ”Blekingar” lördagen den 5 juni i ”Längan” 
Olofström. 
 
Läger för ungdomar 2-6 augusti 2021. Anmälan kan göras till britt.gars@telia.com. 

 
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 andersranefjord@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 

 
 
VÄLKOMMEN! 
 
 

 
 

www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge/ 

 

 

Bild: Karin Howding 
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Våren 2021 års program! 
Välkomna till vårens program med allt vad det innebär av rekommendationer och 
restriktioner i samband med våra aktiviteter. År 2020 var vi glada att kunna genomföra 
några programpunkter och vi har förhoppningar om att vi nu under våren ska kunna 
genomföra vårt program.  / Styrelsen 
 
Årsmöte kommer att genomföras med minsta möjliga personer närvarande för att kunna 
godkännas som årsmöte eller sker mötet via telefon. 

Karlskrona konstförenings konstlotteris dragning kommer inte att ske i samband med 
årsmötet utan vid en annan tidpunkt och då med endast ordförande, sekreterare, kassör 
och notarius publicus närvarande och dragningen sker med hjälp av slumpgenerator. 
Precis som tidigare år kommer brev att skickas till respektive vinnare där även plats, 
datum och klockslag för avhämtning meddelas. Därefter läggs vinstlistan ut på vår 
hemsida. Konstlotteriet kommer att bestå av verk av bla. Susanne Demåne, Bertil Vallien, 
Lars Rylander, Anna Wennerstrand, Signar Bengtsson, Thomas Rydh, Karin Howding  
Elisabeth Svensson, Bob Matson  Systrarna Jobs samt Herta Bengtsson.         

 
Årsmöte på Ronneby Brunn lördagen den 10 april 
Kallelse till årsmöte med Sveriges Konstföreningar-Blekinge i samband med 
utbildningsdagen lördagen den 10 april 2021 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 om Hannah Arendt av Gertrud Sandqvist 
Pris 150 kr Obs konstverk lottas ut till deltagande konstföreningar. 
Anmälan senast den 4 april till nilsson.bil45@gmail.com. 
 

Onsdag 21 och 28 April Serigrafi- i konstens tecken, RAMA, kl 18.00. 
Det här är en kväll där du får stifta närmare bekantskap med serigrafi, eller screentryck 
som det också kallas. Maja Hallén är en blekingekonstnär som intresserar sig för grafik i 
allmänhet och serigrafi i synnerhet. I Karlskrona har hon en fullt utrustad screentrycks-
ateljé som den här kvällen öppnas upp just för dig som medlem i Konstföreningen. Maja 
berättar om och visar handgripligen hur tryckprocessen går till - från idé till dess att färgen 
hamnar på pappret. Endast föranmälan! till Ingrid Dalback tel. 0455-81922  from den 1 
april. Endast 10 pers per besök eller det antal som FHM rekommenderar vid tillfället. 
Fri entre för medlemmar, övriga 50kr. 

24 april Resa till LUND  
Kl 10-12 Stadsutveckling i Lund 
Stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin berättar om pågående projekt och planer för 
framtidens Lund; bl a nya stadsdelen Brunnshög med bostäder, arbetsplatser, 
service samt utvecklingen av de två världsledande forskningsanläggningarna ESS och Max 
IV. Vi får också en presentation av stadens nya spårvagnslinje och dess inslag i stadsmiljön. 
Den går från Lund C till Brunnshög. Beroende på läget kan vi röra oss med buss och/eller 
till fots för att titta på några av de utvalda projekten. Besök på konsthallen under 
eftermiddagen där ev. kulturchefen tar emot oss och guidar oss. 
Besök på Skissernas museum efter lunch med utställningen av månadens utställare. 
Lunch ingår på Skissernas museums restaurang kl.12.30. Egen fikakorg medtages på 
nerresan för fikapaus. Vi följer rekommendationerna från folkhälsomyndigheterna, om 
lämplighet att resa i april 2021.  
Pris för resa, lunch och inträde 530 kr för medlem och icke medlem 680 kr. 
Priset kan komma att justeras om vi kan åka med flera personer i bussen. 
Vi åker med stor buss med max antal ev. 30 personer. Meddelande angående bokning och 
ev. allergier till eva.oeman@gmail.com senast den 10 aprl. Först till kvarn gäller vid 
bokning.  
Avresa: Karlskrona varmbadhus 7:20. Välkomna! 

 

26 Maj Föredrag ”Konst och gestaltad livsmiljö” med Emina Kovacic   
Emina Kovacic är stadsbyggnadschef och stadsarkitekt samt Ordförande i Sveriges 
Arkitekter år 2021-22. Det pågår ett tvärsektoriellt arbete utifrån Regeringens proposition 
för Gestaltad livsmiljö där ArkDes, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Boverket mfl 
är involverade. Kl 18:30. Lokal meddelas senare! OBS se vår hemsida. 
 

Lördagen den 19 juni Resa till Kalmar Konstmuseum och Vida Museum och 
konsthall på Öland 
Vi besöker Kalmar Konstmuseum och Vida Museum & Konsthall. Återkommer med 
utställningsprogram. Lunch kommer att avätas i Kalmar alt. på Öland mellan besöken.  
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 april till nilsson.bil45@gmail.com och ange om ni 
vill ha fisk eller kött till lunch. 
Då detta ersätter den inställda resan 2020 så har de som kom med på den resan förtur 
vid anmälan. OBS! anmälan måste göras oavsett förtur. 
Avresa: 09.30 Karlskrona Angöringen. 
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