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Till medlemmar i Trosabygdens Konstförening 

Nyhetsbrev december 2022 

Vi i styrelsen är glada att vi i år kunnat genomföra våra planerade aktiviteter och ser fram mot 
ett nytt spännande konstår 2023! 

Studiecirkeln om Halmstadgruppen och Söndrumkolonin har mötts vid fem tillfällen och en 
grupp såg utställningen, Swedish Grace- konst och design i 1920-talets Sverige. Vår planera-
de resa till Halmstad genomfördes 10/11-12/11. Tyvärr var vi bara fyra som åkte, men vi var 
med om några fina dagar i Halmstad med många konstupplevelser. Enligt den preliminära pla-
neringen har vi ett par tillfällen kvar, men har tagit beslut att studiecirkeln nu är avslutad pg. av 
ändrad tidsplan som medfört vikande intresse. 

   Bild från biblioteket i Halmstad. 

Under hösten har vi genomfört två gemensamma resor till Stockholm för att ta del av utställ-
ningar. I oktober besökte vi Grunewaldutställningen på Waldemarsudde och i november ut-
ställningen Hilma af Klint på Moderna museet. Båda resorna uppskattades av deltagarna för  
fina utställningar, duktiga guider och praktiska arrangemang. Resorna skedde i abonnerad 
buss och med guide och inträde blev kostnaden relativt hög. Vi har diskuterat detta i styrelsen 
och tänker i framtiden försöka att erbjuda våra medlemmar olika aktiviteter också några till läg-
re kostad. Du som medlem får gärna höra av dig och ge oss tips på bra föreläsare. 

Konstens vecka; även i år arrangerade konstföreningen en jurybedömd temautställning. Årets 
tema var  ”I skogen” och utställningen ägde rum 1-8 oktober i Kvarnen och lockade 23 konst-
närer. Efter jurybedömningen kvarstod 34 konstverk. Utställningen besöktes av 580 personer, 
utav dessa var 140 elever från kommunen. Besökarna fick rösta på sitt favoritkonstverk och 
vinnare blev Britt-Marie Johanssons oljemålning ”Sommar i skogen”. 
I kommitténs utvärdering framgår att mer förberedelsetid behövs till nästa år. Tidsramen blev 
väl snäv vilket tyvärr påverkade några konstnärer som fick besked sent och vi beklagar detta.  
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Årsmötet planeras till den 13 mars 2023. Mer information om anmälan, samt handlingar 
mailas ut till alla medlemmar i god tid innan. Under årsmötet äger också den årliga utlottningen 
av Konstlotteriet rum. Inköpta konstverk finns att se på vår hemsida, totalt är det 16 konstverk 
som lottas ut. Alla som varit medlemmar under 2022 deltar i lotteriet. Utifrån erfarenhet av förra 
årets lottdragning så kommer vi i år att dela ut en lott till alla närvarande, samt alla med full-
makt, dragningen sker sedan bland dessa lotter. Vi tror att detta kommer medföra att utlott-
ningen kan genomföras på ett bättre sätt. Pricka redan nu in den 13 mars för ditt deltagande i 
årsmötet.  

Konsttriangeln kommer år 2023 äga rum under påskhelgen 7-9 april. Anmälningstiden gick 
egentligen ut den 4 december och då hade 24 anmälningar inkommit. Vi hoppas på att ytterli-
gare intresserade kommer att anmäla sig. Mer information och ansökningsblankett finns på vår 
hemsida under fliken ”Utställningar”. 

I vår planering för våren ligger också ett besök av Vårsalongen på Liljevalchs. 

Styrelsen har tagit beslut att vi ska vara värd för och delta i Riksförbundet Sveriges Konstföre-
ningars utställning Vävda rum. Riksförbundet firar 50 år och kommer att genomföra ett 
landsomfattande utställningsprojekt i AR. Vernissage sker den 20 maj då 10 konstverk av 
svenska konstnärer kan upplevas på specifika platser i varje stad och så även här hos oss i 
Trosa. Vi återkommer med mer information om detta nya, spännande projekt. 

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

 

Vi vill önska er alla en riktigt GOD-JUL ! 

och  

Ett nytt spännande Konstår 2023 

Styrelsen i Trosabygdens Konstförening 
Margareta Sålby 
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