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TROSABYGDENS KONSTFÖRENING
VERKSAMHETSPLAN 2022
Efter två år med restriktioner och många planerade aktiviteter som fått ställas in hoppas vi på ett år där vi kan genomföra
våra planer. Vi har som ett övergripande mål att erbjuda våra medlemmar någon konstupplevelse varje månad under
terminerna. Tyvärr började året med kvarvarande restriktioner, så under de två första månaderna var det inte möjligt att
genomföra museibesök eller andra konstupplevelser. Från mars då restriktionerna upphävs kommer vi att starta upp vår
verksamhet igen.
KONSTFILM
Vi samarbetar med Trosa Bio och de kommer att visa ett antal konstfilmer under året.
HEMSIDAN
Vi har anslutit oss till den hemsida Sveriges Konstföreningar erbjuder sina medlemmar och den nya hemsidan släpptes
under år 2021. Vi har nu en bättre och mer lättarbetad hemsida som vi utvecklar hela tiden. På hemsidan läggs aktuella
aktiviteter och information ut, de hembrev som skickas ut till medlemmarna läggs också ut på hemsidan. Under detta år
kommer vi också lägga upp konstnärsporträtt på lokala konstnärer. Vi startar med dem som deltagit i Konstens vecka.
PLANERING
Januari-februari: Inga aktiviteter utifrån rådande restriktioner
Mars
VÅRSALONGEN på Liljevalchs, den 15 mars gemensam bussresa för guidad visning av utställningen.
April
GALLERI 219, Hånö Säteri, den 2 april erbjuds Trosabygdens Konstförenings medlemmar att komma till en visning av en
Vårsalong med sex olika konstnärer. Vi kommer också förevisas olika slags grafiska trycktekniker, samt inramningskonstens historia och hantverk.
ÅRSMÖTET skall enligt stadgarna hållas senast den sista mars. Vi har även i år valt att flytta fram det och årsmötet kommer
äga rum den 21 april, det hålls i Skärborgarnas hus och konstlotteriet kommer i år att ske under årsmötet.
KONSTLOTTERIET
I samband med årsmötet kommer medlemslotteriet att genomföras. Det är 18 konstverk som kommer att lottas ut bland 2021
års medlemmar. Konstverken har lagts ut på vår hemsida vartefter de köpts in. Redan i början av 2022 börjar inköpsgruppen
planera och handla in konst till nästa års lotteri. Vi har budgeterat konstinköp för 30 000kr och eftersträvar inköp av många
olika typer av konst. Styrelsen har beslutat att prioritera konstnärer som är verksamma i vårt närområde.
April-september
STUDIECIRKEL
Med start i april planerar vi att i samarbete med Folkuniversitetet en studiecirkel kring Halmstadgruppen och
Söndrumkolonin. Cirkeln planeras pågå under våren-hösten med ett studiebesök på utställningen om Söndrumkolonin i
Halmstad i slutet av september. Möjlighet finns för våra medlemmar att delta i studiecirkeln, men inte följa med på resan till
Halmstad, eller bara följa med på studieresan.
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Maj
NATIONALMUSEUM guidat besök på utställningen Swedish Grace som en del i vår studiecirkel om Halmstadgruppen.
KONSTTRIANGELN
Den årliga Konsttriangeln kommer i år att äga rum under Kristi Himmelsfärdshelgen den 26-28 maj. Det är mer än 40
konstnärer som anmält sig och planeringen pågår för fullt. Många konstnärer har egna ateljéer där de visar sin konst, men vi
har ett antal som behöver hjälp med lokal. Det är vår stora utmaning i år då kommunen inte lägre äger Kvarnen och det är
ont om lokaler som hyrs ut i Trosa kommun.
Juni
ULVHÄLLS HÄLLAR, konstpark utanför Strängnäs besöks.
Juli
UTSTÄLLNING av lokala konstnärer i S:ta Annas lokal i samverkan med Trosa församling.
Augusti
FÖRENINGARNAS DAG, vilken vi planerar att delta i på något sätt.
September
STUDIERESA till Halmstad planeras äga rum 24-25 september. Besök på Hallands Konstmuseum och museets
utställning om Söndrumkolonin, Konst, kamratskap och doft av hav- Söndrum 1944-56.
Oktober
KONSTENS VECKA
Under vecka 40 kommer den årliga Konstens vecka att äga rum. Vi räknar med att veckan ska ske som tidigare år med
vernissage, jurybedömning och besök av skolklasser. Vårt problem i år är lokalen, då vi inte vet om det är möjligt att använda
Kvarnen. Vi arbetar vidare med en lösning och hoppas på att kunna använda Skärborgarnas hus om vi inte kan hyra
Kvarnen.
Hösten
Under hösten planerar vi att genomföra ytterligare en studiecirkel. I oktober öppnar konstmuseet Louisiana en stor utställning
om Tyskland och den konstriktning som kallas Neue Sachlichkeit, den pågår till februari 2023. Vårt mål är att kunna besöka
denna utställning och fördjupa oss i studier om denna tidsperiod innan. Mer exakt hur planerar vi utifrån utvärdering av den
tidigare genomförda studiecirkeln.

Styrelsen i Trosabygdens Konstförening
Margareta Sålby, ordförande
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