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Till medlemmar i Trosabygdens Konstförening 

Nyhetsbrev januari 2022 

Ett nytt år och förhoppningsvis nya möjligheter. Hoppas att ni alla har haft en fin julhelg och nu 
ser fram mot ett nytt år med konstupplevelser. Vi i styrelsen längtar efter att få genomföra allt 
det vi planerat. Tyvärr innebär den ökade smittspridningen nya restriktioner och att vi får skjuta 
fram våra aktiviteter. Vi kan därför inte ge er exakta datum, men så snart det är möjligt åter-
kommer vi med inbjudningar.  

Årsmötet har vi skjutit fram till den 21 april och hoppas att smittspridningen då minskat så att 
vi kan genomföra det som planerat. Alla handlingar kommer att skickas ut ett par veckor innan, 
tillsammans med inbjudan. De konstverk som köpts in under 2021 kommer att lottas ut under 
årsmötet och finns att se på vår hemsida: trosabygdens.konstforeningar.se 

Konsttriangeln kommer i år att äga rum under Kristi himmelsfärds helgen den 26-28 maj. 
Konstnärer som deltagit tidigare har redan fått en inbjudan och på vår hemsida finns informa-
tion och anmälningsblankett. Maud Bosson som varit ansvarig för triangeln i flera år har flyttat 
och ny ansvarig är Gunilla Olsson. Då konsttriangeln är ett projekt under konstföreningen är 
medlemskap i föreningen obligatoriskt för alla utställare.  

Konstens vecka sker som vanligt under vecka 40 och tema för året är ”I skogen”, även här 
gäller medlemskap i föreningen för utställare.  
Besök på Vårsalongen, Moderna muséet och föreläsning om pärlor sker senare i vår när så är 
möjligt. På vår hemsida finns aktuell information. 

Vi har inlett ett samarbete med Folkuniversitetet och planerar för två studiecirklar i år. Under 
våren hoppas vi att kunna genomföra en studiecirkel runt Söndrumskolonin. Den 26 maj 
öppnar Hallands konstmuseum en utställning om Söndrumskolonin som pågår till den 8 januari 
2023. I vår plan startar vi med en inledande föreläsning om Halmstadgruppen och surrealis-
men och avslutar med en resa för att besöka utställningen. Besök i Halmstad i juni, alternativt i 
september beroende på restriktionerna.  

I oktober öppnar konstmuseet Louisiana en stor utställning om Tyskland och den konstinrikt-
ning som kallas Neue Sachlichkeit. En studiecirkel under hösten som förberedelse för ett be-
sök på utställningen i december eller januari 2023 är vår plan.  

Vi hoppas att ni tycker att detta låter spännande och vill delta. För vår fortsatta planering av 
studiecirklarna vill vi gärna ha reaktioner och förslag från er medlemmar. Hör av dig till mig el-
ler någon i styrelsen via mail.  

Med en förhoppning om ett fint  Konstår 2022 

Styrelsen i Trosabygdens Konstförening 
Margareta Sålby 
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