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Till medlemmar i Trosabygdens Konstförening 

Nyhetsbrev september 2022 

Efter en fin sommar ser vi nu fram mot en höst med många spännande konstupplevelser.   
Vi i styrelsen hoppas att ni vill följa med på de konstutflykter vi anordnar och självklart besöka 
konstens vecka.  

Konsttriangeln ägde i år rum 26-28 maj och 47 konstnärer ställde ut i sina ateljéer och i några 
gemensamma lokaler. Utställningen var välbesökt och mycket uppskattad av såväl konstnärer 
som besökare. I konstnärernas utvärdering gällande tidpunkt föredrar de flesta påsken som 
tidpunkt för Konsttriangeln. Nästa års triangel kommer därför att äga rum tre dagar under 
påsken 2023, mer information komma senare.  

I samverkan med Trosa församling har tio av föreningens konstnärer fått möjlighet att ställt ut i 
St:a Annas konsthalll. Utställarna var mycket nöjda med lokalen och kyrkans bemötande. Ty-
värr var det lite få besökare trots att vi i år utökat annonseringen.  

I samband med firande av 6 juni på Garvaregården delade Konstföreningen ut två stipendier. 
Stipendiaterna Agnes Rombing och Alexandra Blomgren bjuds också in att delta i Konstens 
vecka.  

Vår inköpskommitté inhandlar konst till nästa års lotteri och i år har styrelse beslutat att höja 
summan för inköp av konst. Alla inköpta konstverk läggs ut på hemsidan vartefter, just nu finns 
13 konstverk utställda och ytterligare några kommer att köpas in.  

Studiecirkeln om Halmstadgruppen och Söndrumkolonin har mötts vid fyra tillfällen och den 
17 maj var en grupp på Nationalmuseum och fick en guidad visning av utställningen,   
Swedish Grace- konst och design i 1920-talets Sverige. Vi har tyvärr fått ställa in ett par tillfäl-
len pg. av sjukdom, men nu tar vi upp cirkeln igen. Vår planerade resa till Halmstad har vi skju-
tit fram och den är nu planerad till 10/11-12/11. Separat information har gått ut till alla med-
lemmar.  

Höstens program: 
Under vecka 40 äger den årliga Konstens vecka rum och även i år arrangerar konstförening-
en en jurybedömd temautställning. Årets tema är ”I skogen” och utställningen äger rum 1-8 
oktober i Kvarnen. Vernissage lördag 1 oktober kl.11-16, öppet: helg 11-16, vardag 16-19. 
Prisutdelning och avslutning med föredrag av naturfotograf 
Emil Björkqvist, lördag 8 oktober kl.16, välkomna! 
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Söndag den 23 oktober anordnar vi en resa till Waldemars udde och en guidad visning av ut-
ställningen med Isac Grundewald- Konst och teater. Separat information om resan har skic-
kats ut till alla medlemmar och finns på hemsidan, anmälan senast den 8 oktober till Melinda 
Khoo 
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En resa till Moderna museet och utställningen med Hilma af Klint planeras till den 
15 november. Vår tanke är att besöket ska koordineras med visning av Lasse Hallströms film 
om Hilma af Klint som kommer att visas påTrosa bio. Vi återkommer med mer information när 
planeringen är klar. 

Ytterligare två konstfilmer kommer att visas under hösten, en film om Munchs liv och konst, 
samt ”Möt den Gyllene Konungen”( en film om Tuthankamon). Datum och mer information om 
filmerna kommer vi att lägga ut på vår hemsida och Trosa bio kommer att informera på sina 
skärmar.  

Sörmlandssalongen äger i år rum 12 november- 7 januari 2023 och genomförs av  
Vingåkersbygdens konstförening i samarbete med Säfstaholms slott. Sista inlämningsdag är 
den 30 september och mer information om Sörmlandssalongen finns på vår hemsida 

Vi uppdaterar vår hemsida regelbundet och lägger ut all information där så följ oss på: 
 trosabygdens.konstforeningar.se 

Med en förhoppning om ett fortsatt fint  Konstår 2022 

Styrelsen i Trosabygdens Konstförening 
Margareta Sålby 
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