
 

 
 
 
Resa till Lund samt resan till Öland är framflyttad till våren 2022. 
 
Jenny von Platens föredrag om Josef Frank framflyttad till våren 2022. 

 
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/ 

 

 
Konstnär Magnus Petersson 
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Hösten 2021 års program! 
Ännu en gång hoppas vi att kunna genomföra de aktiviteter som vi tvingats ställa 
in under våren. Förhoppningsvis kan vi nu mötas som konstföreningsmedlemmar 
och även möta medlemmar från Blekinges övriga konstföreningar på studiedag 
och resa. Välkomna! / Styrelsen 

 
Sveriges Konstföreningar Blekinge 
Välkomna till vårt program som sakta öppnar för några fysiska aktiviteter. 
Den jurybedömda utställningen ”Blekingar” kunde lyckligtvis genomföras i 
samarbete med Olofströms konstförening. Ett varmt tack till Olofströms 
konstförening. 

Tyvärr har vi varit tvungna att återigen flytta fram Lundresan till våren! 
Vi hoppas innerligt att vi kan genomföra studiedagen i Ronneby i oktober samt 
konst och gåsresan i november. / Styrelsen, Sveriges konstföreningar Blekinge. 

 
15 September 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 18:00. Lokal: The Pot, Blekingegatan 1, World Trade Center Karlskrona. 
I samarbete med Sveriges arkitekter Blekinge – Kalmar. 
 

Studiedag den 16 oktober på Ronneby Brunn 

10.00-10.30 Samling med kaffe/te. 

10.30-11.30 Föredrag ”Om arkitektur och bildkonst med utgångspunkt från 
Blekinge” av Ivar Wenster. 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.30 Görel Abramssom, Region Blekinge informerar om sitt uppdrag i 
Regionen. 
13.40- 13.50 utlottning av vinster till närvarande konstföreningar. 
 

Anmälan till Bo Nilsson nilsson.bil45@gmail.com  senast den 9 oktober 
Pris 100 kr. 

Onsdagen den 27 oktober och Onsdagen den 10 november, Serigrafi- i konstens 
tecken, RAMA 

Det här är en kväll när 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. Vi känner också 
Maja Hallén som konstramare med mästarbrev. Maja har en fullt utrustad 
screentrycks ateljé som den här kvällen öppnas för dig som medlem i Karlskrona 
konstförening. Maja berättar om och visar handgripligen hur tryckprocessen går 
till – från idé till dess att färgen hamnar på pappret - och avslutningsvis får den 
som vill själv prova på. 

Varje kväll finns möjlighet för 2 grupper om vardera 5 personer att närvara.  

Kl. 18:00 – 19:15 och kl. 19:30 – 20:45. 

OBS Endast föranmälan! till Ingrid Dalback tel 0455 – 81922, from den 18 
oktober. 

Fri entré för medlemmar. I mån av plats även andra och då 50kr. 
 
 

Konst och Gåsresa 7 november 

Välkomna till höstens konst och gåsresa söndagen den 7 november. 

På väg mot Brösarp och gåsmiddagen stannar vi för kaffestopp och får en guidad 
visning av IFÖ centers konsthall. Där tar vi del av utställningen ”Scanisaurus”, som 
visar Europas största stengodsfontän av konstnären Gunnar Nylund. Vi kommer 
också att se utomhusmålningarna. Ta med paraply ifall regn!  

Efter stoppet kör vi till Brösarp för en härlig gåsmåltid! Du kan också välja en 
fiskmåltid. OBS Svartsoppan kan bytas ut. 

Pris: 1000 kr (1200 kr för icke medlem). 

Anmälan till britt.gars@telia.com senast den 24 oktober. 

Resan genomförs under förutsättning att inga pandemirestriktioner stoppar 
resan. 40 platser finns och resan genomförs med minst 35 deltagare. 

Avresa Karlskrona varmbadhus 10.15 
Hemfärd cirka 17.00 
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