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Till medlemmar i Trosabygdens Konstförening 

Nyhetsbrev augusti 2021 

Hoppas att ni alla har haft en fin sommar och kunnat njuta av sol och värme. Vädret har tillåtit 
fler aktiviteter utomhus och smittspridningen har varit lugnare, nu önskar vi oss en höst där vi 
kan mötas igen. 

Vi i styrelsen är glada att vi kunde genomföra årsmötet i år, även om det var vid en annan tid-
punkt och på ett lite annorlunda sätt. Många medlemmar var närvarande och vinnarna i konst-
lotteriet fick välja konstverk. Redan nu har ett antal konstverk köpts in till 2021 års lotteri och 
finns att se på vår hemsida. Vi har anslutit oss till den hemsida Sveriges Konstföreningar er-
bjuder alla sina medlemmar och har därför ny adress: trosabygdens.konstforeningar.se 

Under sommaren har ett antal lokala konstnärer ställt ut konst i S:ta Annas konsthall i Trosa 
Lands kyrka. Utställningarna var öppna lördag och söndag 3 juli-1 augusti och många tog 
chansen att besöka utställningarna. Detta skedde i samverkan med Svenska kyrkan som var 
ytterst ansvariga, tyvärr ledde en sjukskrivning till att marknadsföringen inte blev den bästa. 
Annars mycket positivt och lokalen passar utmärkt till ändamålet.  

Många planerade aktiviteter har fått ställas in och flyttas fram, men nu räknar vi med att kunna 
genomföra vår stora satsning Konsttrion under hösten. Ett tredelat arrangemang som rymmer 
Konstens vecka, Konsttriangeln och konstfilmer. Boka redan nu veckan 3-10 oktober som blir 
en vecka fylld av trevliga konstupplevelser i Trosa kommun. 

Utflykt till Skulpturparken i Ulvhälls hällar, Strängnäs 
Tisdag den 7 september kl.10.00 avgår buss från Trosa hamn. Vi går en promenad på ca. 
500 m runt de olika konstverken i parken. Därefter intar vi vår egen medhavda picknick och 
återvänder till Trosa kl. 14.00.  
Anmälan sker genom att du sätter in 250 kr/person på bg. 5399-3325 senast 2 september.  
Observera att detta är en utomhusaktivitet, kläder efter väder! 
Info om skulpturparken hittar du på: https://ulvhallshallar.se 

Galleri 219 kommer under vecka 46 att erbjuda alla medlemmar att se konst från sina sam-
lingar, samt föredrag om grafik och tryckkonster. Det kommer också finnas möjlighet att köpa 
konst. Vi återkommer med mer information! 

Med en förhoppning om en riktigt fin Konsthöst 2021 

Styrelsen i Trosabygdens Konstförening 
Margareta Sålby 
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