
!  

!   

Till medlemmar i Trosabygdens Konstförening 

Nyhetsbrev oktober 2021 

Vi hoppas att många av er tog chansen till konstupplevelser under vecka 40 och Konsttrion! 

Konstens vecka med temat ”Frihet” lockade 24 utställare. Efter en hård gallring av juryn åter-
stod 23 verk av ett 40-tal inlämnade. Bildlärarna i kommunen hörsammade inbjudan och fler 
klasser höll lektion på utställningen vilket gläder oss. Totalt besöktes utställningen i Kvarnen av 
481 personer, varav 194 ungdomar. Favoritkonstverk röstades fram och i vuxnas omröstning 
vann Margareta Pemers tre damer i keramik, ”Fullvaccinerade”. I barn/ungdomars omröstning 
vann Tanya Lundmarks akvarell ”Solnedgång”. 

Årets Konsttriangel lockade många besökare. Samlingsutställningen i Skärborgarnas hus 
besöktes av sammanlagt 853 personer. Av de 29 utställarna har 22 meddelat sina besöks- 
siffror, hela 8924 stycken sammanlagt. Då utställarna fick välja öppettider, innebar det många 
olika tider att hålla reda på. Inte så enkelt för besökare och något vi lovar att tänka på i framti-
den. Utställarna har fått frågan om när i tid de vill ha 2022 år Konsttriangel och de flesta före-
drar Kristi himmelsfärdshelgen.  
Maud Bosson som varit ansvarig som samordnade av Konsttriangeln har flyttat från Trosa och 
lämnar nu sitt uppdrag. Ett stort TACK! till Maud för allt arbete du lagt ner! 

Under veckan visade vi också tre konstfilmer, besöksantalet på de tre filmerna var 127 styc-
ken. Filmerna om Dali och Botticelli höll hög klass, medan filmen om Pompeji inte var någon 
höjdare.  

När det gäller  2021 års konstlotteri är de flesta konstverk inköpta och finns att se på vår hem-
sida. Vi har anslutit oss till den hemsida Sveriges Konstföreningar erbjuder alla sina medlem-
mar och adressen är : trosabygdens.konstforeningar.se  Vår gamla hemsida har legat kvar och 
ställt till det, men det är nu åtgärdat. 

Styrelsen har tagit ett beslut att de nya medlemmar som ansluter från och med 1 oktober 2021 
betalar bara 2022 års avgift (man får alltså de tre sista månaderna fria). Det innebär möjlighet 
att delta i våra aktiviteter, men att man deltar först i 2022 års lotteri. 
Nu hoppas vi på en lugn period när det gäller smittspridning och att vi kan genomföra det vi 
planerat. 

Den aktivitet som var planerad till vecka 46 på Galleri 219 kommer att flyttas fram till januari. 
Föreningens medlemmar  kommer då erbjudas att se konst från samlingarna, samt föredrag 
om grafik och tryckkonster. Det kommer också finnas möjlighet att köpa konst. Vi återkommer 
med mer information! 
I januari planerar vi också ett besök på Vårsalongen.  

Den 7 december åker ett antal medlemmar till Hallwylska museet för guidad tur och julbord. 
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I stället för Galleri 219 i november så följ med till Eskilstuna konstmuseum!  

Där pågår bl.a. en utställning av Carl-Axel Valéns stipendiaters verk, tisdag den 16 november 
åker vi: 
10.00 Buss avgår från Trosa Hamn ( möjlighet finns också att kliva på vid Trosaporten).  
11.30 Guidad visning på en timme och en liten stund för egen vandring. 
13.00 Lunch, för de som vill på en intilliggande restaurang (kostnad för dagens lunch 110 kr). 
14.00 Bussen avgår mot Trosa. 

Pris för medlemmar 300 kr. och för icke medlemmar 350 kr. 
Maxantal 20 personer, så först till kvarn gäller! 
Anmäl dig genom att skicka mejl till Mikael Karlström, mkarlstrom@me.com absolut senast 
den 8/11, så skickar han dig en faktura.  
OBS! Meddela var du vill stiga på och om du önskar äta lunch! 

  

Med en förhoppning om en fortsatt fin Konsthöst 2021 

Styrelsen i Trosabygdens Konstförening 
Margareta Sålby 
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