
YSTADS KONSTFÖRENINGS AMBITION ÄR ATT ERBJUDA MEDLEMMARNA 
VARIERADE PROGRAM MED INTRESSANTA KONST- OCH KULTURUPPLEVELSER.

Detta är Ystads konstförenings program för 
våren 2020.

Vi fortsätter redan under januari samarbetet 
med Ystads konstmuseum med en 
specialvisning av museets konstsamling med 
fokus på nya verk.

I mars inbjuder vi till en temakväll om den 
förra året bortgångne Gerhard Nordström 
(1925 – 2019) och hans mer än sjuttioåriga 
konstnärskap. Genom sin konst visade han sin 
tro på måleriets och livets kraft. 

Vid föreningens årsmöte i mars blir det också 
ett spännande föredrag om konstens framtid 
även finns i en digital värld.

Det blir naturligtvis den populära Hemliga 
Påskrundan i april.

I maj arrangeras en 3-dagars konst- och 
kulturresa till södra Danmark och norra 
Tyskland. 

På sista sidan i programmet finns annan viktig 
information för dig som medlem i föreningen.

På Ystads konstmuseum är det mycket som 
händer under våren.

Konstmuseet arrangerar i samarbete 
med Ystads konstförening bland annat 
arrangemangen: ”På tal om konst – aktuella 
frågor och möten i konstens värld”. Dessa sker 
vid tre tillfällen, torsdagarna den 27 februari, 
den 26 mars och den 23 april.

Föreningens medlemmar har som förmån att 
alltid ha fritt inträde till Ystads konstmuseum 
och till vårens konsthändelser med 
konstmuseet som arrangör liksom till ”På tal 
om konst”.

Detta program är också den formella 
kallelsen till Ystads konstförenings 
årsmöte den 22 mars i Hörsalen på Ystads 
konstmuseum.

Välkommen att delta i aktiviteterna.

Vi önskar alla redan nu en härlig vår 
tillsammans med Ystads konstförening.

Styrelsen för Ystads konstförening

Vi ser gärna att medlemsavgiften för 2020, som är 175:-/person, betalas in senast den 31 mars. 
Medlemskapet ger möjlighet att delta i konstföreningens aktiviteter och många andra förmåner.

Konstprogrammet för våren 2020



JANUARI – Specialvisning 
av konstmuseets samling
Onsdagen den 22 januari kl. 
13.00–15.00 blir det på Ystads 
konstmuseum en visning av 

konstmuseets permanenta samling 

speciellt för konstföreningens 

medlemmar.

Den permanenta samlingen på 

Ystads konstmuseum består av drygt 

3 000 verk och för varje nyförvärvat 

verk förändras samlingen och 

erbjuder nya möten. I samband med 

invigningen av konstmuseets nya 

samlingsutställning i juni 2019 tog 

en del helt nya verk plats i salarna, 

vilket resulterat i nya berättelser om 

samlingen och de konstnärer som 

finns representerade.

Felicia Tolentino, intendent på 

Ystads konstmuseum, kommer att 

tala om de utgångspunkter som styrt 

urvalet samt visa exempel på hur de 

olika konstverken går i dialog med 

varandra.

Konstföreningens medlemmar får 

en specialvisning av Felicia, som är 

ansvarig för samlingen. 

Pris: 50:-/person för visning och 

eftermiddagsfika.

Max 20 personer. Anmälan tidigast 
den 10 januari till Kerstin Winbladh-

Westlund,  

070-317 87 11,  
kewinbladh@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens 

bankgiro 5163-2602 eller  

Swish-nr 1235780739.

Ange ditt namn och vad det gäller.

MARS – Gerhard Nordström 
– målaren med generös och 
fullödig palett
Onsdagen den 4 mars kl.18.00 – 
20.00 träffas vi i Hörsalen på Ystads 
konstmuseum för en temakväll om 

Gerhard Nordström som gick bort 

förra året.

Gerhard Nordström var en mångsidig 

konstnär som brukade penseln såväl 

till att beskriva vackra landskap 

flödande av färg som till vapen mot 

maktlystnad, krig, religiöst hyckleri, 

rovdrift, överkonsumtion och 

miljöförstöring.

Parallellt var han en skicklig 

porträttmålare. Han återvände gärna 

till motiven med plöjda åkrar och 

prunkande trädgårdar.

På 1970-talet blev han en av vårt 

lands mest kända konstnärer i och 

med sviten ”Sommaren 1970” som 

hade temat Vietnamkriget sett ur ett 

svenskt sommarperspektiv.

Gerhard Nordström och hans 

konstnärskap presenteras i ord och 

bild. Det blir föreläsning av Ystads 

konstmuseums samlingsintendent 

Felicia Tolentino, filmade intervjuer 

och utställningar m.m.

Pris: 150:-/person för 

arrangemanget inkl. dryck och 

mingel.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 10 februari 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. 

MARS – Årsmöte med gäst
Söndagen den 22 mars kl. 
13.30–15.30 äger konstföreningens 

årsmöte rum i Hörsalen på Ystads 
konstmuseum med sedvanliga 

årsmötesförhandlingar som 

ekonomisk redovisning och val av 

styrelse m.m. 

Vår gäst, Mathias Jansson, är 

webbredaktör och konstkritiker 

vid Sveriges konstföreningar. Han 

kommer att ge oss en inblick i 

konstens virtuella värld och ställa 

frågan om konstens framtid också 

finns i en digital form. Med hjälp av 

ny teknik skapas eller illustreras för 

närvarande konst på olika sätt och 

Mathias kommer att visa oss många 

praktiska exempel och jämförelser. 

Den tekniska utvecklingen är snabb 

och innehåller både möjligheter och 

utmaningar. Var går till exempel 

gränsen mellan konst och den 

förstärkta verklighet som kan skapas 

genom ny teknik?

Du får en gratislott och deltar i 

utlottningen av ett konstverk vid 

mötet. Konstföreningen bjuder på 

kaffe och sockerkaksbuffé.  

Ingen anmälan behövs.



APRIL – Hemliga 
Påskrundan
Söndagen den 19 april gör vi 

tillsammans en mycket populär 

rundtur med buss och besöker ett 

antal konstnärer och utställningar. 

Under resan brukar det bli många 

överraskningar. Vart turen går och 

till vem får du reda på under resans 

gång. 

Bussen avgår kl. 09.00 från 

Hamnplanen söder om Ystads 

järnvägsstation. Vi är, efter busslotteri 

och mingel med dryck och tilltugg, 

tillbaka i Ystad vid 18-tiden. 

Pris: 550:-/person för resa, 

morgonkaffe, lunch och mingel. 

Max 30 personer. Anmälan tidigast 
den 30 mars till Lars Carmén,  

0734-453330,  
lars.carmen@hotmail.se

Betalning senast en vecka innan 

resan på föreningens bankgiro 

bankgiro 5163-2602 eller  

Swish-nr 1235780739.

Ange ditt namn och vad det gäller.

MAJ – Konst- och kulturresa 
till södra Danmark och norra 
Tyskland 
Många medlemmar har framfört 

önskemål om ytterligare en längre 

resa med konstföreningen. 

Ambitionen är också att genomföra 

en sådan vartannat år. Under 

oktober förra året skickades till 

samtliga medlemmar i föreningen en 

intresseförfrågan med förslag om en 

sådan resa till södra Danmark och 

norra Tyskland. Gensvaret var stort. 

Därför arrangeras i det området en 

konst- och kulturresa under tre dagar 

(8–10 maj), som innehåller sju olika 

resmål med besök på konstmuseer, 

specialutställningar, konstnärsateljéer, 

intressanta stadsmiljöer m.m. Vi 

kommer att uppleva både äldre och 

modern konst.

Vi har tillgång till vår buss under hela 

resan och bor på centralt belägna 

hotell i Ribe och Kiel. 

Programmet för den här konst- 

och kulturresan har tagits fram 

i samarbete med reseföretaget 

Scandorama, som är teknisk 

arrangör. Resan är speciellt 

komponerad för medlemmarna i 

Ystads konstförening och bygger 

på erfarenheter från föreningens 

tidigare resor. Det detaljerade 

programmet för resan bifogas detta 

program och är även tillgängligt på 

Ystads konstmuseum. Det innehåller 

också uppgifter om pris och praktisk 

information om bokning och 

resevillkor.

Vid den här resan är, av praktiska 

skäl, antalet deltagare begränsat till 

40 personer.

OBS Med hänsyn till villkoren 

i Resegarantilagen förmedlas 

information om resan och bokning 

om deltagande genom Scandorama. 

Bokning tidigast den 10 januari.

Kontaktperson: Karin Ydrefelt, 

Scandoramas gruppavdelning.  

karin.ydrefelt@scandorama.se  
Tel: 040-600 00 60, kl. 09.00 – 17.30.

Måste du avboka en konstresa tar vi 
en avgift om 250 kronor för kostnaden 
för bussplatsen. För resan till södra 
Danmark och norra Tyskland gäller 
särskilda villkor.

Under våren arrangerar Ystads konstmuseum tillsammans med Ystads konstförening i konstmuseets Hörsal  

under tre torsdagar arrangemangen ”På tal om konst – aktuella frågor och möten i konstens värld”.  
Dessa är gratis för föreningens medlemmar.

Torsdagen den 27 februari 
kl. 18.00 – 19.30. Möte med 

konstnären och skulptören 

Börje Lindberg som också 

är aktuell med bok. 

Torsdagen den 26 mars 
kl.18.00 – 19.30. Visning och 

diskussion kring aktuell utställning. 

Torsdagen den 23 april 
kl. 18.00 – 19.30. Den offentliga 

konsten i Ystad och dess miljöer.



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 vara medlem: 

Betala den årliga medlemsavgiften på 

föreningens bankgiro 5163-2602,  
eller Swish-nr 1235780739 

för att som medlem kunna 

delta i föreningens aktiviteter. 

Medlemsavgiften för 2020 är 175:-/
person, som också berättigar till en 

lott i föreningens stora konstlotteri. 

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 förändringar av adresser 

m.m. skicka information 

till 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.

Ystads konstförenings program och aktiviteter genomförs av styrelsen med hjälp av aktiva medlemmar i föreningen.  
Vill du också vara en aktiv medlem i föreningen?  
Kontakta då ordföranden Lars Carmén, 0734-453330, lars.carmen@hotmail.se  
eller vice ordföranden Berit Meyer, 0733-503003, berit.meyer@outlook.com


