
  

Vårens konstprogram 2017  

Ystads konstförenings ambition är att erbjuda medlemmarna ett varierat program med 

berikande och intressanta konst- och kulturupplevelser. Boka in dagarna för vårens 

konstaktiviteter redan nu. Först till kvarn gäller. Konstföreningen är även med och 

arrangerar andra aktiviteter som medlemmarna har gratis tillträde till.  

Detta är också den formella kallelsen till årsmötet den 26 mars 2017 i Hörsalen på 

Ystads konstmuseum. 

FEBRUARI – Ett konstnärspar – två temperament 

Söndagen den 19 februari träffas vi kl. 13.30 – 15.30 på Ystads konstmuseum för ett samtal 

med konstnärerna My Svennberg och Eddie Tjeno Ericsson.  

My: ”Jag är intresserad av minnen och hur vi bearbetar dem. Dras till det till hälften 

nedbrutna, upplösta. Spåren i en hårt sliten yta. Ord och tecken skurna i en bordsskiva eller 

ristade på en vägg eller mur. - Att ana en historia.”   

När Tjeno arbetar ”har han och färgen en gemensam plan – att följa med kraften. Detta är 

vad det handlar om, en duk där han får plats med färgen och sedan jobbet med att fånga 

anden.”  

Vi bjuder på dryck och tilltugg. Max 60 personer. Pris: 100 kronor. Anmälan tidigast den 16 

januari och senast en vecka innan till Kerstin Winblad-Westlund, 070-317 8711, 

kewinbladh@gmail.com. 
 

MARS – Årsmöte med gäst 

Söndagen den 26 mars kl.13.30- 15.30 äger konstföreningens årsmöte rum i Stora Hörsalen 

på Ystads konstmuseum med sedvanliga årsmötesförhandlingar som val av styrelse och 

ekonomisk redovisning. Sune Nordgren, konstnär, konstkritiker m.m. talar kring temat 

”Tankar om konst och möten med konstnärer”. Sune har 40-års erfarenhet inom nationellt och 

internationellt konst-och kulturliv. Du får en gratislott och deltar i utlottningen av ett 

konstverk vid mötet. Vi bjuder på kaffe och sockerkaksbuffé. Ingen anmälan behövs. 

APRIL – Hemliga Påskrundan 
Söndagen den 23 april gör vi en rundtur med buss och besöker ett antal konstnärer och 

utställningar. Till vem och vart turen går får du reda på under resans gång. Bussen avgår kl. 

09.30 från Ystads station mitt emot Ystads konstmuseum. Vi är tillbaka i Ystad vid 17.00-

tiden. Som vanligt busslotteri och mingel med dryck och tilltugg. Max 30 personer. Pris 500 

kronor för resa, morgonkaffe, lunch och mingel. Anmälan tidigast den 27 mars och senast en 

vecka innan till Lars Månsson 0416-241 27, larsgmansson@hotmail.com. 

MAJ – Wanås skulpturpark och unika Stenriket i nordöstra Skåne 

Söndagen den 21 maj besöker vi Wanås skulpturpark och konsthall och ser säsongens nya 

utställningar. Därefter besöker vi unika Stenriket med den berömda svarta diabasen. Vi visas 

ett av de största dagbrotten för diabas och får veta mer om dess historia, ser konstverk i diabas 

och besöker ateljéer. Bussen avgår 09.00 från Ystads station mittemot Ystads konstmuseum. 

Vi är tillbaka i Ystad vid 18.00-tiden. Som vanligt busslotteri och mingel med dryck och 

tilltugg. Max 30 personer. Pris: 600 kronor för resa, inträden, morgonkaffe, lunch och mingel. 

Med tanke på utomhusmiljöerna passar det bra med grövre skor. Anmälan tidigast den 24 

april och senast en vecka innan till Lars Carmén, tel. 0734-453 330, lars.carmen@hotmail.se. 
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Axplock ur höstens program 2017  
Hemlig Höstrunda, konst- och kulturutflykt, konstbildningssamtal mm. 

Ystads konstförening arrangerar  
 Konstresor i vårt närområde, nationellt och utomlands.   

 Hemliga konstrundor med ateljébesök vår och höst.  

 Konst- och kulturafton på hösten.  

 Stort konstlotteri med vernissage på vintern.   

 Busslotterier på våra konstresor.   

 Konstcirklar, seminarier och föreläsningar.  

Som medlem:   
 Stöder du Ystads konstmuseum.  

 Har du gratis inträde till konstmuseet.  

 Blir du inbjuden till konstmuseets vernissager.  

 Har du 10 % rabatt i museibutiken och på Erik Höglunds ”klosterglas” på Gråbrödraklostret.  

 Träffar du konstintresserade vänner.  

 Träffar du verksamma konstnärer.   

 Deltar du i det Stora konstlotteriet med vernissage.  

 Får du inbjudan till konstföreningens arrangemang.  

  
Så här gör du:  
Betala medlemsavgiften på föreningens bankgiro 5163–2602. För enskild person är avgiften 175 kr – 

och den berättigar till en lott i Stora konstlotteriet. För par är avgiften 300 kr och den berättigar till 

två lotter. För ungdomar är medlemsavgiften 100 kr och den berättigar till en lott. Kom ihåg att skriva 

din e-postadress och postadress, ditt namn och telefonnummer.  Detsamma gäller när du betalar via 

internet. Ditt medlemskort hämtar du i konstmuseets reception efter betalning. Glöm inte att 

meddela din nya e-postadress när du byter eller ny postadress vid flytt. Gå in på vår hemsida 

www.ystadskonstforening.se. Du hittar oss också på www.facebook.com/YstadsKonstförening eller 

på Ystads konstmuseums hemsida www.konstmuseet.ystad.se.  

OBSERVERA! Din anmälan till konstutflykterna är bindande med hänsyn till 

föreningens kostnader för arrangemangen. Måste du avboka tar vi en avgift om 200 

kronor för kostnaden för bussplatsen. Betala avgiften innan aktiviteten äger rum på 

bankgiro 5163–2602. Ange ditt namn och aktivitet. Ibland måste vi ändra ordningen i en 

programpunkt eller ställa in ett arrangemang av orsaker som vi inte rår över. Hoppas 

på förståelse för det.  
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