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Hela länets
Konstförening
- Startade 1921 i Finspång
- Främjar intresset för östgötsk konst och stimulerar utvecklingen i länet
- Samlar konstnärer i diskussioner om konstens utveckling
- Utvecklar kulturengagemanget i länet
- Uppmuntrar konstnärer verksamma i länet.
- Arrangerar jurybedömda utställningar vart tredje år.
- Anordnar årlig utlottning av konstverk till medlemmarna.
- Erbjuder medlemmar föreläsningar avseende konst och kulturbärande
ämnen.
- Erbjuder alla medlemmar rabatt på konsttidningen Konstperspektiv.
- Är medlem i Sveriges Konstföreningar och arbetar aktivt för samverkan
med andra konstföreningar, främst i Östergötland.
- Har en aktiv samverkan med Östergötlands Museum och Norrköpings
Konstmuseum.

Konstföreningens
programverksamhet
Resor

Våra sedvanliga ”soppresor” mellan Linköping och Norrköping genomförs
årligen. I samband med dessa besöker vi aktuella utställningar/föredrag på
Norrköpings Konstmuseum.
Årligen gör vi också en/ett par längre resor i Sverige eller utomlands.

Föreläsningar och aktiviteter

- Samtal om konst mellan konstnärer.
- Föreläsningar om konst och kultur i allmänhet med kända
kulturpersonligheter.
-Konstvisningar på länets museer.
Läs mera: www.ostgotakonstforening.se

Östgöta Konstförening. Vårprogram 2018.
10 februari, kl. 13.00, Östergötlands museum, Nya Galleriet:

Vi börjar året med en programpunkt, som har utställningen ”Under samma
tak” som utgångspunkt. I ett panelsamtal belyser vi begreppen konst och
konsthantverk och söker reda i skillnaden. Med det pågående Folkkonståret i
regionen, är det naturligt att också reflektera över begreppens relevans bakåt
i historien. Vi gör det tillsammans med representanter för region, museer och
gallerier och i publiken har vi utövande konstnärer och konsthantverkare på
plats.

11 mars, kl. 14.00, Östergötlands museum, Nya Galleriet:

Vi tar farväl av vår egen konst- och konsthantverksutställning ”Under samma
tak”. Vi gör det med mingel och musik och en kaka till kaffet.

Resa till Stockholm: 17 mars, kl. 08.00, Östergötlands museum.

Här startas resan med buss till Stockholm. Alternativt från Norrköpings
Konstmuseum, kl. 08.40. Vi besöker Spritmuseet och Liljevachs på Djurgården. Efter lunch står Fotografiska museet på tur och därefter, i mån av tid,
Marabouparken. Beräknad hemkomst ca kl. 19.00/19.40. Anmälan senast 1
mars. Se bifogat program eller läs vidare på vår hemsida.

21 mars, kl. 18.00, Östergötlands museum, Wallenbergsalen:

Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall, föreläser om det som har
varit och det som ska komma framöver, under rubriken ”Liljevalchs - En stolt
100-åring” (Arrangör: Östergötlands museums vänner)

7 april kl. 14.00, Östergötlands museum, Wallenbergsalen:
Utdelning av stipendium, följt av årsmöte.

Resa till Åland: 18 – 20 maj, Östergötlands museum.

Resan startas med buss kl. 09.00 från Östergötlands museum, alternativt
kl. 09.40 från Norrköpings Konstmuseum. Mat och logi är väl omhändertaget,
liksom ett späckat program med guidade turer och besök i konstnärsateljéer.
Anmälan senast 5 april. Se bifogat program eller läs vidare på vår hemsida.

Läs mera: www.ostgotakonstforening.se

