
 

Nyhetsbrev  sommar 2021 
Pandemin håller fortfarande i men nu har restriktionerna lättats upp till viss del. Vi hoppas alla att 

livet snart återgår till det mer normala, när vi åter kan uppleva konsten i verkligheten och få umgås 

med andra konstvänner.   

Vad händer till hösten? 
Vi har börjat planera för höstens konstbildning men under rådande omständigheter är det 

preliminära planer. Förhoppningsvis kan vi under augusti publicera höstens program men redan nu 

kan vi informera om en regional utbildningsdag, som distriktet i Skaraborg arrangerar. 

14 augusti  Konsten och konstnärerna på Kinnekulle 
Konstbildningsdag i Skaraborg - Lördagen den 14 augusti 2021 kl 10.30  

för styrelsemedlemmar i konstföreningar tillhörande Sveriges Konstföreningars distrikt Skaraborg, 
Bohuslän, Älvsborg och Göteborg 
  
Syftet med dagen är att ha trevligt tillsammans, få uppleva konst, få ny inspiration och skapa nya 
kontakter så varje förening kan ta detta med sig hem för att skapa konstbildning i sina respektive 
föreningar. 
  
Vi lär oss om konst i Skaraborg och framför allt om konstnärer runt Kinnekulle.  Vi kommer att besöka 
Läckö slott där utställningen ”Konstnärer kring Kinnekulle” pågår. Några av de deltagande 
konstnärerna kommer att vara med oss och berätta om sin verksamhet. Efter lunchen som intas på 
Spikens charmiga fiskeläge kommer vi att besöka konstnären Lovisa Ivenholts ateljé. 
 
Göteborgsdistrikten får ha med ett begränsat antal deltagare, så snabba på med anmälan. Vi har 

ingen buss från Göteborg utan vi kan se om vi kan hjälpas åt med biltransport.  

Se mer info om program, kostnad och anmälan på vår hemsida och separat utskick av inbjudan! 

Läs mer på distriktets hemsida 
 

Förbundsstämman 29 maj genomfördes digitalt 
På stämman togs beslut att ändra förbundets namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Då 

namnbyte kräver beslut på två stämmor, kommer en extra stämma att hållas digitalt 12 september. 

Läs mer på förbundets hemsida 

 

Styrelsen önskar er alla en härlig och konstrik sommar                    
genom Berit Björnered                             
         

https://sverigeskonstforeningar.nu/distrikt/goteborg/start-goteborg/
https://sverigeskonstforeningar.nu/nyheter/forbundsstamman-2021/

