
 

 

 

Vårprogram 2022     Uppdaterat 29 mars 

Välkomna till vårens konstbildningsprogram! 

Nu har vi äntligen kunnat planera våra aktiviteter och tror att de går att 
genomföra. 
 
Vi hoppas få se Dig på vår konstbildning och glöm inte bjuda med dina  
styrelsevänner i konstföreningen! 

 

 

Torsdag 24 mars       Distriktsstämma på Galleri Göteborgs Konstförening, 

Kastellgatan 9, Göteborg 
Ivar Lövheim och Karin Ström ställer ut i galleriet och vi får en 
guidning i utställningen, som omfattar måleri, video och skulptur. 
 

Distriktets Maximilian Art-stipendiat 2020 Petra Ahlqvist berättar 
om sitt arbete med ungdomar i östra Göteborg.  
 

Måndag 25 april Designern Jens Thoms Ivarsson berättar om det konstnärliga 

projektet Rain Gothenburg, som ska göra Göteborg världsbäst 

när det regnar. 

Lördag 14 maj Dagsresa till Louisiana museum, Humlebaeck och Ordrupgaard 

museum, Charlottenlund, Danmark. 

 På Louisiana pågår en färgglad och optimistisk utställning med 

Sonja Delaunay och på Ordrupgaard får vi se den nya 

underjordiska byggnaden, som norska Snöhetta har ritat. När 

museerna stängt äter vi middag på Humlebaeck kro. 

Måndag 16 maj Håkan Wettre, föreläser och visar bilder om sin bok Hus och          

människor. SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK inbjuds. 

Tisdag 24 maj Love Jönsson föreläser om Postmodernismen – en epok att 

minnas. SU/Sahlgrenskas konstförening anordnar och SK inbjuds. 

 

  



 

 

 

Torsdag 24 mars            Genomfört med gott resultat! 
Distriktsstämma med sedvanliga förhandlingar och val  
Denna gång är vi på Galleri Göteborgs Konstförening, Kastellgatan 9, Göteborg.  
 
Efter stämman berättar distriktets Maximilian Art-stipendiat 2020 Petra Ahlqvist om sitt arbete 
med ungdomar i östra Göteborg. Petra erhöll november 2020 vårt nyinstiftade stipendium för 
sitt engagemang för barn och ungas rätt till kultur och eget skapande. 
 
Vi får även chans att ta del av den pågående utställningen med Ivar Lövheim och Karin Ström, 
som är verksamma inom måleri, video och skulptur. 
 
Tid:     18.00 
Plats:  Galleri Göteborgs konstförening, Kastellgatan 9, Göteborg 
Lättare förtäring serveras      
Sista anmälningsdag: 17 mars 
 
Motioner till årsmötet kan skickas med e-post senast den 10 mars till 
adress goteborg@sverigeskonstforeningar.nu 

 

Måndag 25 april  Platser finns kvar 

Projekt Rain Gothenburg ska göra Göteborg till Världens bästa stad när det regnar                                              

Designern Jens Thoms Ivarsson berättar om sitt konstnärliga arbete i projektet, som bedrivs hos 

Kretslopp och vatten, Göteborg stad.  

Göteborg är en regnig stad. Klimatförändringarna påverkar oss. Via satsningen Rain Gothenburg 

arbetar staden med att både uppmärksamma den här utmaningen och att hitta nya sätt att 

skydda staden från regnets verkningar. Men satsningen ska också ta tillvara den resurs regnet är 

för konst, kreativitet och unika upplevelser.  

Läs mer:  https://stadsutveckling.goteborg.se/raingothenburg 

Tid:   18.00 
Plats:  Sensus, Drottninggatan 30, 3 vån, Göteborg 
Kostnad: 100 kr  (kontant eller via swish)        Lättare förtäring serveras      
Sista anmälningsdag: 20 april 
 
 

https://d.docs.live.net/9e204d5590a07394/Documents/SK/goteborg@sverigeskonstforeningar.nu
https://stadsutveckling.goteborg.se/raingothenburg


 

 

 
 

Lördag 14 maj  Några platser kan finnas kvar 

 
Dagsresa till Danmark, där vi besöker museerna Louisiana och Ordrupgaard  
 
Äntligen kan vi nu åter åka över sundet och uppleva konsten på den danska sidan! 
Museet i Ordrupgaard har sedan vi sist var där fått en ny underjordisk byggnad ritad av norska 

Snöhetta, som bl a ritat Operan i Oslo. I den nya byggnaden finns den fina franska samlingen. 

Övriga samlingar och skulpturparken hinner vi med också. I närheten finns även möbelarkitekten 

Finn Juhls hus, som är fullt av hans egna möbler. Entrén till hans hus ingår i biljetten till 

Ordrupgaard.                                                                                                                                                  

Läs mer: https://ordrupgaard.dk/ 

På Louisiana pågår en utställning med Sonja Delaunay. Delaunay är en internationell klassiker och 
hon hör till modernismens mest originella och fascinerande röster. Utställningen lyser av 
färgglädje och optimism. På museet finns ju dessutom fler pågående utställningar och den vackra 
skulpturparken att vandra i.  
Läs mer: https://louisiana.dk/udstilling/sonia-delaunay/ 

Vi reser med Jörlanda Buss från Göteborg ner genom Halland och får förmiddagsfika på 
Hallandsåsen. När museerna har stängt beger vi oss till Humlebaeck kro för att äta gemensam 
middag innan vi börjar resan hemåt. Både på Ordrupgaard och Louisiana finns caféer, som 
serverar smörrebröd, sallad, fika mm. 
 

Kostnad: 700 kr   
I resans pris ingår resa med buss, färja, förmiddagsfika på Hallandsåsen, middag på Humlebaeck 
kro och entréer till museerna. Deltagare, som inte är medlem i ansluten konstförening betalar 
istället 1100 kr.  
Tid: Avresa lördag 14 maj kl 8.00 från Hotell Post, Drottningtorget, Göteborg    
hemkomst cirka kl 22.00.   
 
Betalning för resan insättes på vårt plusgirokonto  91 68 70 – 9 eller swish 123 133 21 54        
senast 5 maj efter besked att plats finns. 
Sista anmälningsdag: 26 april   Bindande anmälan   
 

 

 

 

https://ordrupgaard.dk/
https://louisiana.dk/udstilling/sonia-delaunay/


 

 

 

Måndag 16 maj          SU/Sahlgrenskas kf anordnar och vi bjuds in     Ny aktivitet! 

Håkan Wettre, tidigare förste intendent på Göteborgs konstmuseum, föreläser och visar bilder 
om sin bok Hus och människor. Det blir bilder och berättelser om måleri, arkitektur på olika 
platser i Sverige, Europa och andra världsdelar.  
Efter föredraget blir det mingel med lättare förtäring och dryck.  
 
Tid: 17.30 
Lokal: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén, Blå stråket 5.  
Kostnad: 120 kronor         Kontant betalning vid entrén. Jämna pengar, tack! 
 
Anmälan senast 2 maj till goteborg@sverigeskonstforeningar.nu 
 

 

Tisdag 24 maj                    SU/Sahlgrenskas kf anordnar och vi bjuds in   Ny aktivitet! 

Love Jönsson, chef för RIAN designmuseum föreläser om Postmodernismen – en epok att 
minnas. 1980-talet markerade den korta men intensiva blomstringstiden för postmodernismen, 
en vittförgrenad och mångförslagen konstnärlig rörelse som på olika sätt bröt med den 
föregående modernismen. Love Jönsson presenterar ett personligt urval av postmodernistiska 
verk inom konst, arkitektur, design och konsthantverk och diskuterar hur återverkningar från 
rörelsen kan skönjas på dagens konst- och designscen.  
Efter föredraget blir det mingel med lättare förtäring och dryck.  
 
Tid: 17.30 
Lokal: Hjärtats aula, SU/Sahlgrenska – ingång genom huvudentrén, Blå stråket 5.  
Kostnad: 120 kronor  Kontant betalning vid entrén. Jämna pengar, tack! 
Anmälan senast 9 maj till goteborg@sverigeskonstforeningar.nu 
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Välkommen och glöm inte att vidarebefordra programmet till dina övriga 
styrelsemedlemmar! 

Avgiften för aktiviteterna betalas på plats (via swish eller kontant) medan 

kostnaden för resor sätts in på vårt plusgirokonto, se nedan! 

 
#        Boka in aktiviteterna redan nu – Skicka anmälan 

per e-post till: goteborg@sverigeskonstforeningar.nu 
per telefon till            Ann-Sofie Hansson 0703 – 75 48 06 
eller per e-post        annsofie48@gmail.com 
 

 
Sveriges Konstföreningar Göteborg plusgirokonto nummer: 91 68 70-9 
                Swish nummer: 123 133 21 54 

 
Vid återbud eller brådskande besked ring ordförande Ann-Sofie Hansson. 
Om återbud kommer så sent att vi inte har möjlighet avboka mat eller 
annat som medför kostnad, förbehåller vi oss rätten att debitera avgiften. 
 
Vi återkopplar alltid din anmälan och ger dig besked om plats finns eller inte. 
 
Om aktiviteten INTE är fullbokad efter att sista anmälningsdatum passerat, 
finns möjlighet för icke-styrelsemedlemmar i anslutna konstföreningar att 
delta. 
 
SK – Riksförbundet Sveriges Konstföreningar - är en partipolitiskt obunden ideell 
organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen. 
Organisationen är uppdelad på 24 distrikt, alla med egen styrelse. Göteborgsdistriktet ingår 
i Västra Götalandsregionen tillsammans med Älvsborgs – Bohus – och Skaraborgsdistriktet. 
Förbundet har kansli i Malmö och bildades 1973. 

 

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu 
För att nå Göteborg, klicka på ”Distrikt” i menyn till höger. 

 

I samarbete med   studieförbund.  

 

           Med stöd från 

mailto:goteborg@sverigeskonstforeningar.nu
http://www.sverigeskonstforeningar.nu/

