
Detta är Ystads konstförenings program för hösten 2019 med all praktisk information. 
Ambitionen är att erbjuda medlemmarna ett varierat utbud med många konst- och 
kulturupplevelser.

Det var 1928 som en förening bildades med namnet Bäckahästen. Den föreningen hade som 
mål att en skulptur skulle placeras på Stortorget i Ystad. Skulpturen Bäckahästen kunde invigas 
redan året därpå.

Föreningen bytte 1929 namn till Ystads konstförening och fick ett nytt mål; att verka för 
tillkomsten av ett konstmuseum i Ystad. Detta blev verklighet 1936, men det är en annan 
historia.

I år fyller alltså Ystads konstförening 90 år. Det firar vi med en jubileumsfest den 20 oktober.

Redan i augusti och september blir det konst- och kulturresor till Själland och till nordöstra 
Skåne.

I september inbjuder vi också till ateljéarbete tillsammans med Gylleboverket.

Några framgångs- och inflytelserika konstnärer som blivit förbigångna i konsthistorien blir temat 
på ett föredrag i november. 

Konstföreningens stora konstlotteri avslutar programmet i december.

På Ystads konstmuseum är det mycket som händer under hösten.

Konstmuseet arrangerar i samarbete med Ystads konstförening bland annat: På tal om konst 
– aktuella frågor och möten i konstens värld.  Detta sker vid tre tillfällen, den tredje torsdagen i 
september, oktober och november.

Konstföreningens medlemmar har förmånen att alltid ha fritt inträde till Ystads konstmuseum och 
till höstens evenemang med konstmuseet som arrangör.

Ett stort tack till dagens medlemmar i Ystads konstförening, som inspirerar och gör det möjligt 
för föreningen att genomföra programmen.

Välkommen att delta i aktiviteterna.

Vi önskar redan nu en fin höst tillsammans med Ystads konstförening.

Styrelsen för Ystads konstförening
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AUGUSTI – Konst- och 
kulturresa till Själland
Söndagen den 25 augusti går 

färden till utställningar och intressanta 

miljöer på Själland.

Bussen avgår kl. 08.00 från 

Hamnplanen, söder om Ystads 

järnvägsstation.                                

Efter morgonfika anländer vi till 

Frederiksborgs slott vid Hilleröd 

på norra Själland. Slottet anses 

vara det största renässanslottet i 

Skandinavien. Efter en omfattande 

brand på 1800-talet, inrättades här 

1877 ett nationalhistoriskt museum 

i stil med dem på slotten i Versailles 

i Frankrike och Gripsholm i Sverige. 

Carlsbergsbryggeriernas grundare, 

J C Jacobsen, bekostade  en stor del 

av ombyggnadsarbetet. 

Här finns Danmarks största 

porträttsamling i måleri och foto.

Vi får se utställningen Dannebrog 

800 år, som handlar om den danska 

flaggans historia från en gudasänd 

symbol vid härtåg i Baltikum till nutid.

Den vackert belägna slottparken 

vid sjön har återfått sin 

renässanskaraktär. 

Vi far vidare till Gammel Humlebaek 

Kro där vi spisar dansk frokost. Vin 

och öl ingår.

Därefter besöker vi Nivaagaard 
Malerisamling, nära Strandvejen 

några kilometer söder om Louisiana. 

Den permanenta konstsamlingen 

visar en utsökt samling verk från 500 

år av europeisk konsthistoria.

Tillfällig utställning under vårt besök 

är akvareller av Skagenmålaren 

Viggo Johansen (1851 – 1935) 

utlånade av Skagens Museum.

Nästa besök blir Sophienholm, 

naturskönt beläget vid Bagsvaerd 

Sö vid Kongens Lyngby. Här visas 

en utställning med 100 år av dansk 

keramik. I Danmark har keramiken 

en viktig historia, vitalitet och 

mångsidighet. I en sidobyggnad finns 

det så kallade Cobrataket från 1949, 

med expressiva målningar och texter 

av Carl-Henning Pedersen, Mogens 

Balle, Asger Jorn, Erling Jörgensen 

och svenskarna C O Hultén och 

Anders Österlin.

Efter mingel, busslotteri och 

bensträckare är vi tillbaka i Ystad ca 

19.00.

Pris: 925:- för resa, sundsöverfart, 

inträden, guidningar, morgonfika, 

lunch och mingel.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 22 juli till Lars Månsson, 

0416-241 27,  

larsgmansson@hotmail.com 

Betalning senast en vecka innan 

resan på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller  

swish-nr 1235780739.  
Ange ditt namn och vad det gäller.

SEPTEMBER – Ateljéarbete 
med Gylleboverket
Onsdagen den 18 september 
kl. 13.00 – 15.00 på Ystads 
konstmuseum bjuder 

Konstnärsgruppen Gylleboverket in 

medlemmar i Ystads konstförening 

att bygga skulpturer i naturmaterial. 

Skulpturerna kommer att ingå i 

utställningen På samma djupa 
vatten som du den 28 september 

– 17 november på Ystads 

konstmuseum. Konstnärerna Etta 
Säfve, Jona Elfdahl och Shelley 
Sharr ger en förhandsintroduktion 

till sin utställning och visar hur 

skulpturerna ska tillverkas. 

Museipedagog Madelene Oldeman 

håller i arrangemanget och är med 

under hela ateljéarbetet. 

Pris: Deltagande utan kostnad. 

Konstföreningen bjuder på 

eftermiddagsfika.

Max 20 personer. Anmälan 
tidigast den 28 augusti till Kerstin 

Winbladh Westlund, 070-3178711, 
kewinbladh@gmail.com 

SEPTEMBER – Konstresa till 
nordöstra Skåne 
Söndagen den 22 september gör vi 

en heldagsresa till nordöstra Skåne.  

Bussen avgår kl. 08.30 från 

Hamnplanen, söder om Ystads 

järnvägsstation.

Det första stoppet blir vid Gumlösa 
kyrka, som är den äldsta daterade 

tegelkyrkan i Norden. Den invigdes 

den 26 oktober 1192 av ingen mindre 

än ärkebiskop Absalon, biträdd av 

ärkebiskop Erik av Nidaros och 

biskop Stenar av Växjö. Här har vi 

också morgonfika.

Några kilometer därifrån ligger 

Wanås skulpturpark och 
konsthall där vi ser säsongens 

nya utställningar. I årets stora 

utställning Not a Single Story II 

visas berättelsen, konstnärskapen 

och platsen i utställda konstverk. I 

parken finns också de permanenta 

skulpturerna.

Lunchen äter vi på Araslöv Golf & 

Resort.  

Därefter besöker vi Kristianstads 
Konsthall som, först i Sverige, visar 

konst som ingår i konstfonden Nordic 

Contemporary Art Collection (Noco). 

Det är verk av välkända och omtalade 

nordiska samtidskonstnärer inköpta 

mellan 2013 till 2015. Konstfonden 

ägs av en grupp privata investerare.



Öster om Kristianstad, i Vanneberga, 

besöker vi Samlargrafik och 

ser grafisk konst på svensk och 

internationell hög nivå. Här finns 

möjlighet att köpa biografier om 

konstnärer med inriktning på grafik. 

Under resan har vi också mingel och 

busslotteri.

Vi är tillbaka i Ystad ca 18.30.

Pris: 600:- för resa, inträden, 

guidningar, morgonfika, lunch och 

mingel. 

Max 30 personer. Anmälan tidigast 
den 2 september till Lars Carmén, 

0734-453330,  
lars.carmen@hotmail.se 

Betalning senast en vecka innan 

resan på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller  

swish-nr 1235780739.  
Ange ditt namn och vad det gäller.

OKTOBER – Var med och 
fira när Ystads konstförening 
fyller 90 år 
Söndagen den 20 oktober kl. 
16.00 – 19.00 har vi en minnesvärd 

jubileumsfest på Ystads 
konstmuseum för att fira Ystads 

konstförenings 90-års jubileum.

Med hjälp av Ystad Stadsteater 

gestaltas prominenta personer 

ur konstföreningens historia. Vi 

gör konsthistoriska nedslag under 

ledning av intendent Felicia Tolentino, 

diskuterar konstens roll tillsammans 

med museets chef Yrr Jonasdottir och 

konstföreningens ordförande Lars 

Carmén och naturligtvis dukar vi upp 

en festbuffé med bubbel och festyra.

Här ska firas! Välkomna.

Pris: 100:- för medlem 

(subventionerat), 275:- för icke-

medlem.

Max 80 personer. Anmälan tidigast 
tisdagen den 1 oktober och 
senast måndagen den 14 oktober 
till Annastina Tell-Forsselius, 0762-
179683, annastina.tell.forsselius@
gmail.com 

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller  

swish-nr 1235780739.  
Ange ditt namn och vad det gäller.

NOVEMBER – Föredrag 
om några framgångs- och 
inflytelserika konstnärer 
som blivit ignorerade i 
konsthistorien 
Onsdagen den 6 november kl. 
19.00 – 21.00 i Hörsalen på Ystads 
konstmuseum håller Sanna Tomac 

ett föredrag om några konstnärer som 

försvunnit ur vårt kollektiva minne. Då 

de inte stämt in i det rådande modet 

efter modernismens inträde, har de 

blivit ignorerade i konsthistorien. Det 

är en rik värld som behöver lyftas 

fram och inspireras av. 

Sanna Tomac är rektor och en 

av grundarna av SARA (Swedish 

Academy of Realist Art) i Simrishamn. 

En treårig internationell konstskola 

med utbildning specialiserad inom 

realistisk teckning och målning. 

Pris: 100:- / medlem, 150:- / icke-
medlem, för föredrag och mingel.  

Max 60 personer. Anmälan tidigast 
den 14 oktober till Lars Månsson, 

0416-241 27,  
larsgmansson@hotmail.com 

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller  

swish-nr 1235780739.  
Ange ditt namn och vad det gäller..

DECEMBER – Årets 
konstlotteri!
Söndagen den 8 december kl. 
14.00 är det invigning och vernissage 

på Ystads konstmuseum av årets 

vinster i Ystads konstförenings stora 

konstlotteri. Det bjuds på dryck och 

tilltugg. Vernissagen pågår till kl. 
16.00. Ett par av konstnärerna, vars 

verk ingår i konstlotteriet, berättar 

om sin verksamhet. Vinnarna i 

konstlotteriet tillkännages och 

meddelas personligen. Utställningen 

pågår i en vecka. Vinstutdelningen 

äger rum den 15 december och 

startar kl.14.00. Du väljer efter den 

turordning som du fått i dragningen 

av Notarius Publicus. Kom därför 

i god tid och bevaka din plats i 

turordningen.

Måste du avboka en konstresa tar vi 
en avgift om 250 kronor för kostnaden 
för bussplatsen.



Ystads konstförening 
arrangerar 
• Konstresor i vårt närområde, 

nationellt och utomlands 

• Hemliga konstrundor med 
ateljébesök

• Busslotterier på våra konstresor

• Konst- och kulturafton på hösten 

• Stort konstlotteri med vernissage i 
december 

• Konstcirklar, seminarier och 
föreläsningar

som medlem

• får du inbjudan till konstföreningens 
arrangemang 

• deltar du i konstföreningens  stora 
konstlotteri  med vernissage

• har du gratis inträde till konstmuseet

• blir du inbjuden till konstmuseets 
vernissager

• har du 10 % rabatt i museibutiken

• träffar du konstintresserade vänner

• träffar du verksamma konstnärer

• stöder du Ystads konstmuseum

Medlemskap
Så här gör du för att bli medlem 
eller fortsätta att vara medlem: 

Betala medlemsavgiften på 

föreningens bankgiro 5163-2602, 
för att kunna delta i föreningens 

aktiviteter. 

Den är för enskild person 175:-,  
berättigar till en lott i Stora 

konstlotteriet. 

För par med samma adress 300:-, 
berättigar till två lotter. 

För ungdomar upp till 20 år 100:-, 
berättigar till en lott.

Kom ihåg att skriva ditt namn, 

postadress, e-postadress och 

telefonnummer. 

Ditt medlemskort hämtar du i 

konstmuseets reception, när 

betalningen registrerats.

Avgiften för medlemskap gäller för 

kalenderår.

Vid förändring meddela Christina 

Sjörup, som har hand om 

medlemsregistret. 

ystadskonstforening@gmail.com

Gå in på vår hemsida 

www.ystadskonstforening.se 

Där finns mycket information om vad 

som händer.

Du hittar oss också på 

www.facebook.com/
YstadsKonstförening

För information om Ystads 

konstmuseums aktiviteter se: 

www.ystad.se/konstmuseet 
  

Ystads konstförening 

c/o Ystads konstmuseum 

S:t Knuts torg, 271 80 Ystad 

0411-57 72 85 

Ystads konstförenings 
integritetspolicy
Datasekretess är mycket viktigt för 

oss och vi vill vara öppna med vår 

hantering av dina uppgifter, Vi följer 

de nya villkoren för GDPR (General 

Data Protection Regulation) som har 

trätt i kraft från och med fredagen den 

25 maj 2018.

Vi använder dina 
personuppgifter till att:

• informera dig om konstföreningens 
verksamhet

• skicka information om kommande 
händelser

• skicka information om Ystads 
konstmuseums verksamhet

• hantera föreningens 
medlemsavgifter och inbetalningar, 
samt anmälningar till olika aktiviteter

Vi lämnar ej ut adresser, 

telefonnummer, e-postadresser 

eller andra personuppgifter om 

våra medlemmar till någon för 

marknadsföringssyfte, statistisk 

bearbetning eller dylikt.


