
Ystads konstförenings ambition är att erbjuda 
medlemmarna ett varierat utbud av aktiviteter 
med intressanta konst- och kulturupplevelser.
Detta är Ystads konstförenings program för hösten 
2022.
Vi har tidigare levt i en period med de restriktioner 
som följt av den pågående pandemin. Men vårens 
aktiviteter kunde genomföras och blev välbesökta. Vi 
hoppas att höstens aktiviteter också blir det och att 
inga restriktioner kommer att sätta käppar i hjulet för 
kulturupplevelserna.
I programmet har vi ibland angett ett maximalt antal 
deltagare vid respektive arrangemang, det beror på 
praktiska skäl som kan begränsa tillgängligheten. 
Höstens program inleds i augusti med en konst- och 
kulturresa till nordvästra Skåne. Ett område med 
mycket nytt att upptäcka. 
I september blir det ytterligare en resa. Denna gång 
lite närmare och med besök som ger en bredd av 
intryck.
Oktober innehåller ett möte med den välkände 
akvarellmålaren Hasse Karlsson, som kommer att 
berätta om akvarellmåleriets möjligheter.  

I oktober fortsätter samarbetet med BiografTeatern 
Scala. Vi ser en ny konstdokumentär om den danske 
samlaren som skapade ett omtyckt konstmuseum, 
Ordrupgaard. 
November innehåller ett föredrag av 
målerikonservatorn Hanna Eriksson, som arbetar 
med att rädda, restaurera och konservera konst.
Konstföreningens stora konstlotteri för 
medlemmarna avslutar programmet i december. 
Inköpsgruppen i styrelsen håller nu på med att köpa 
in vinsterna.
Konstföreningens medlemmar har förmånen att 
alltid ha fritt inträde till Ystads konstmuseum och 
till höstens arrangemang med konstmuseet som 
arrangör. 
Ett stort tack till medlemmarna i Ystads 
konstförening och andra, som inspirerar och med sitt 
intresse gör det möjligt för föreningen att genomföra 
programmen.
Välkommen att delta i aktiviteterna.  
Vi önskar redan nu en fin höst tillsammans i 
föreningen.

Styrelsen för Ystads konstförening

Har du bytt e-postadress? Har du fått ny e-postadress? Eller kanske bara inte lämnat din e-postadress till 
oss? Vi vill gärna mellan utskicken av programmen kunna nå dig med aktuell information per e-post.  

Skriv till ystadskonstforening@gmail.com.

Konstprogrammet för hösten 2022



AUGUSTI – Konst- och 
kulturresa till nordvästra 
Skåne
Lördagen den 27 augusti gör vi en 
heldagsutflykt till nordvästra Skåne. 
Det är ett område som vi tror många 
medlemmar har kvar att upptäcka.

Bussen avgår kl. 08.30 från 
Hamnplanen söder om Ystads 
järnvägsstation.  

Vi gör ett kort första stopp vid Borgeby 
slott och får information om konstnären 
Ernst Norlind och hans umgängeskrets 
där. Här har vi också förmiddagsfika.

På nästa stopp besöker vi Galleri 
Arnstedt, Östra Karup. Galleriet ligger 
på nordsluttningen av Hallandsåsen 
och finns i en ombyggd gammal gård. 
Galleriets utställningar är inriktade 
på modern samtida konst. De har 
också ett samarbete med Malmö 
konsthögskola, vilket gör att deras 
utställningar markerar gränser och ger 
nya perspektiv.

Därefter åker vi till Kulturhuset Ravinen, 
som ligger nära Norrvikens trädgårdar 
vid Båstad. Kulturhuset invigdes 2021 
och var en efterlängtad satsning på 
kulturen i området. Initiativtagare var 
Ulla och Gustav Kraitz, som sedan 
många år är internationellt verksamma 
keramiker och tillsammans med andra 
krafter i bygden lyckades man skapa ett 
kulturhus, som bland annat inrymmer 
utställningssalar, auditorium för musik 
och designbutik.

Ravinen ligger på en plats med ändlös 
utsikt över himmel och hav.

Under vårt besök pågår utställningen 
Livet, som är en storslagen samling 
keramikföremål framtagen med den 
ålderdomliga teknik och glasyrer som 
kännetecknar paret Kraitz.

Vår lunch äter vi på Salomonhög 
Krog, som ligger vid Bjäre Golfklubb. 
Restaurangen ligger på toppen av 
Hallandsåsen och vi har en milsvidd 
utsikt över landskapet.   

Därefter åker vi till Torekov och 
konstnären Gustav Sundin. Han är en 
utpräglad målare, men experimenterar 
också med olika tekniker som grafik. 
Motivkretsen är för närvarande hans 
barnfamiljs vardagsliv som skildras i 

en realistisk stil med skön distans. Den 
präglas av hans klassiska utbildning 
vid konstakademin i Florens. Han 
och hustrun driver också Galleri 
Fabriken vägg i vägg. Gustav Sundin 
deltar regelbundet i konstrundan 
Nordvästra Skåne och i nationella och 
internationella utställningar. 

Vårt nästa besök är hos konstnärsparet 
Jill och Ulf Ekberg i Vejbyslätt, som 
ligger lite norr om Ängelholm. 

De ställer gemensamt ut i sina ateljéer, 
som de kallar Konstorangeriet. Jill är 
keramiker och hennes verk är innovativa 
och dekorativa. Ulf är målare och 
skulptör, men utvecklar också fotokonst. 
De deltar regelbundet i konstrundan 
Nordvästra Skåne och ofta vid andra 
utställningar.

På vår väg tillbaka till Ystad har vi 
eftermiddagsmingel och busslotteri.

Vi är tillbaka i Ystad ca 18.30.

Pris: 650:-/person för resa, inträden, 
besök, förmiddagsfika, lunch och 
mingel.

Max. 30 personer (min. 20 personer). 
Anmälan tidigast den 8 augusti till 
Lars Carmén, 0734-453330,  
lars.carmen@hotmail.se

Betalning senast en vecka innan 
arrangemanget på föreningens 
bankgiro 5163-2602 eller swish-nr 
1235780739.

Ange då ditt namn och datum för resan.

SEPTEMBER – En konst- och 
kulturresa till västra Skåne
Lördagen den 24 september gör vi 
tillsammans en konstresa till västra 
delarna av Skåne och besöker ett 
antal konstnärer, utställningar och ett 
kulturhistoriskt resmål.

Bussen avgår kl. 09.30 från 
Hamnplanen söder om Ystads 
järnvägsstation. 

Vårt första besök görs hos konstnären 
Marie-Louise Kold i Baldringe norr om 
Högestad.

Hon flyttade för några år sedan till 
området och utvecklade en gård med 
lada till en spektakulär studio, som var 
färdig så sent som i slutet av 2020. 
Marie-Louise Kold är en internationellt 
välkänd dansk konstnär. Hon har en 

bred utbildning inom konst, metallurgi 
och bronsgjutning. Hennes förälskelse 
i koppar började 1997 och den har bara 
blivit större. De flesta av hennes verk 
är skapade av brons- och kopparplåtar, 
som hon känsligt formar till konst. 

Vi fortsätter norrut till Torna Hällestad. 
Där har konstnären Helle Christensen 
Hjort sin ateljé och imponerande 
trädgård. Hennes konst har utvecklats 
från konsthantverk till måleri. På 
senare år kombinerad med bivax från 
trädgården. En gammal teknik, som hon 
gärna berättar om. Hon är medlem i 
Västra Skånes Konstnärsgille och deltar 
ofta i arrangemanget Öppen Trädgård.

Därefter åker vi vidare till Skryllegården 
norr om Dalby, där vi äter lunch. 
Området kring Skrylle förvaltas av 
Lunds kommun och är ett mycket 
välbesökt friluftsområde.

Efter lunchen åker vi till Dalby kyrka i 
närheten. Kyrkan uppfördes omkring 
1060 och är Sveriges äldsta byggnad 
och Nordens äldsta bevarade 
stenkyrka. Den var från början en 
biskopskyrka, före Lund, och blev 
därefter en augustinsk klosterkyrka. 
Delar av kyrkan finns kvar från den 
ursprungliga tiden och är därmed det 
enda murverk i Norden som är bevarat 
från 1000-talet.

Vi får en visning av kyrkan och får höra 
om dess viktiga roll i historien.

Vi fortsätter till Staffanstorps konsthall. 
Det är av två anledningar, dels för att 
visa att Staffanstorp har en konsthall, 
dels för den pågående utställningen 
med Sigfrid Bengtsson (1898–1985). 
Han var en lokal konstnär och var aktiv i 
konstnärliga kretsar. Hans konst består 
av brett hållna landskap med figurer och 
djur samt träsnitt och teckningar. Hans 
konst är ett bra exempel på skånskt 
måleri från den tiden.

Galleri Alma blir resans sista stopp. På 
1800-tals gården Almvik i utkanten av 
Grönby visar konstnärsduon Marianne 
Larsson och Christer Nilsson upp sina 
alster. Verkstad och galleri ligger vägg 
i vägg. De är angelägna om att deras 
och andras konst visas i den genuina 
gårdsmiljön.

På Galleri Alma har vi också 
eftermiddagsmingel och busslotteri. 

Vi är tillbaka i Ystad ca 18.00.



Pris: 600 :-/person för resa, visningar, 
morgonkaffe, lunch och mingel.

Max. 30 personer (min. 20 personer). 
Anmälan tidigast den 5 september till 
Gertrud Olsson, 0705-120135,  
gertrud.gertru@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 
arrangemanget på föreningens 
bankgiro 5163-2602 eller swish-nr 
1235780739.

Ange då ditt namn och datum för resan.

OKTOBER – Akvarellmåleriets 
möjligheter 
Onsdagen den 12 oktober 
kl. 18.00–19.30 träffar vi i Hörsalen 
på Ystads konstmuseum den välkände 
akvarellmålaren Hasse Karlsson. Fler 
och fler målar med akvarellfärg, men 
få lyckas med den svåra konsten som 
Hasse Karlsson. Han kommer att ge 
oss exempel på hur han skapar sina 
konstverk och berätta om sin egen 
utveckling som konstnär. 

Den tillsynes enkla kombinationen av 
färgpigment, vatten och papprets vita, 
ger oss ett resultat som vi uppskattar 
som akvarellmåleriets möjligheter.

Pris: 125:-/person för arrangemanget 
inkl. dryck och mingel.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 26 september till Ingrid Jendérus, 
073-9738258,  
ingridiystad@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 
arrangemanget på föreningens 
bankgiro 5163-2602 eller swish-nr 
1235780739.

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

OKTOBER – En 
konstdokumentär om den 
danske samlaren som skapade 
ett omtyckt museum
Onsdagen den 26 oktober kl. 15.00–
17.00 blir det en visning för oss 
på Biograf Teatern Scala på Stora 
Östergatan, Ystad, av filmen ”Från 
Delacroix till Gauguin – den danske 
samlaren”. Filmen har svensk text.

Några av de främsta franska 
konstverken från 1800-talet finns i ett 
sommarhus i Danmark. Filmen handlar 
om samlaren Wilhelm Hansen och 
den ovärderliga konstskatt han kom 
att äga. Under många år var ingen 
intresserad av impressionisternas konst. 
Konstnärer som Monet, Degas och 
Renoir förtalades, attackerades och 
blev utan inkomst. Sedan hände något 
anmärkningsvärt. En ny typ av samlare 
dök upp, som kämpade för att köpa in 
verk av dessa nya radikala konstnärer. 
Bland samlarna var den visionäre 
dansken Wilhelm Hansen. Det var ett 
speciellt ögonblick i konsthistorien; fullt 
av dramatik och intriger.

Wilhelm Hansen samlade på sig 
en anmärkningsvärd samling på 
Ordrupgaard, norr om Köpenhamn. 
I filmen berättas den fascinerande 
historien, dessutom med exklusiv 
tillgång till en utsåld föreställning på 
Royal Academy i London.

Ordrupgaard är nu ett välbesökt 
museum, som fått ytterligare 
tillbyggnader, senast 2021. 

Det är som vanligt på Scala en paus i 
filmen med möjlighet till besök i baren/
kiosken.

Pris: 100:-/person

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 10 oktober till Gertrud Olsson 
0705-120135,  
gertrud.gertru@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 
arrangemanget på föreningens 
bankgiro 5163-2602 eller swish-nr 
1235780739.

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

NOVEMBER – Att rädda och 
konservera måleri
Onsdagen den 9 november  
kl. 18.00–19.30 träffas vi i Hörsalen 
på Ystads konstmuseum och hör ett 
föredrag av målerikonservatorn Hanna 
Eriksson.

Genom ålder och yttre påverkan, som 
klimat och förstörelse, utsätts konst 
för förändringar. Går det att rädda, 
restaurera eller konservera den? Hur 
aktiv kan man vara utan att verkets 
struktur förändras? 

Vi möter konservatorn Hanna 
Eriksson, som tillhör gruppen Skånes 
Målerikonservatorer, vilken arbetar med 
de här arbetsuppgifterna. Gruppen har 
lång erfarenhet av arbete med så kallat 
arkitekturbundet måleri, ofta i kyrkor, 
träskulptur och stafflikonst.

Det ska bli spännande att se och höra 
hur deras arbete utvecklas genom 
kunskap och tekniker.

Pris: 125:-/person för arrangemanget 
inkl. dryck och mingel.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 24 oktober till Ingrid Jendérus, 
073-9738258,  
ingridiystad@gmail.com 

Betalning senast en vecka innan 
arrangemanget på föreningens 
bankgiro 5163-2602 eller swish-nr 
1235780739.

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

DECEMBER – Årets 
konstlotteri
Söndagen den 4 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 meddelas 
personligen. Utställningen pågår i 
en vecka. Vinstutdelningen äger rum 
söndagen den 11 december och 
startar kl. 14.00. Du väljer efter den 
turordning som du fått i dragningen av 
den utsedde kontrollanten för lotteriet. 
Kom därför i god tid och bevaka din 
plats i turordningen.

Inom ramen för Spellagen (fd 
Lotterilagen) går hälften av den årliga 
medlemsavgiften till inköp av de årliga 
lotterivinsterna.

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 

• 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 2022 är  
175:-/person, som också berättigar 
till en lott i föreningens stora årliga 
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.konstmuseet.ystad.se

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.


