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Till alla vänner i Konstföreningen. Styrelsen vill informera om kommande aktiviteter.
Vårsalongen 13 april-5 maj 2019. Vernissage lördag 13 april kl.11.00–15.00.
Hedersutställare Antje Pfeffer, Karlskoga
Antje Pfeffer kom från Tyskland till Sverige 1956, och är mångårig Karlskogabo. Hon har en gedigen
konsthantverks och konstutbildning. ”Jag är född med ett stort intresse för konst, och har gått kurser
nästan hela mitt liv”, säger hon. Från början är Antje utbildad damskräddare, vilket hon visat i sin
välbesökta ateljé i Karlskoga. Hon har varit medlem i Konsthantverkarna i Stockholm under många
år. De flesta tekniker har hon prövat. Hon tecknar och målar gärna akvarell. Det är ett mångsidigt
konstnärskap, som hon ger exempel på. Många känner henne från Aquagruppen och Galleri Kråkan,
som hon också var med och startade och som nu lever vidare, som Kollektivet Kråkan, men utan
lokal. Hon har deltagit i många utställningar runt om i länet. Som förebild har Antje Emil Nolde och
den tyska konstnären Paula Modersohn-Becker, som nyligen visats på en utställning på
Waldemarsudde på Djurgården.
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Sommarutställningen 29 juni-14 juli 2019. Vernissage lördag 29 juni kl. 11.00–15.00.
Sommarutställningen blir dels en Minnesutställning över två under de senaste åren bortgångna
Karlskogakonstnärer: Sofie Willers och Lena Gustavsson. Två konstnärer som visats tidigare i
Konsthallen med egna utställningar och på Vårsalonger. Vi visar ett urval ur deras produktion, både
grafik och akvarell.
Därtill visar vi glaskonstnären Per Ekstrand, som är utbildad vid Orrefors Riksglasskola. Han är
bördig från Karlskoga och nu bosatt i Sollentuna och verksam i Glasbolaget i Bro. ”Jag fascineras av
hur glas som materia har ett eget liv. Det är först när jag släpper kontrollen över glaset, som de mest
intressanta och humoristiska former kan bli till.”
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Kallelse till årsmöte i Karlskoga Konstförening söndagen den 24 mars kl. 15.00 i Karlskoga
Konsthall.
Stadgeenliga förhandlingar och val av styrelseledamöter. Alla nominerade är vidtalade. Kaffe
serveras. Efter mötet talar fotografen Tord Saxin om sin utställning i Konsthallen: ”Mellan
Konst och Verklighet. Som bekant kan fotografen numer manipulera sina bilder.
Lördagen den 27 april. Kl. 11.00–14.00 Falskt eller äkta? Original eller reproduktion? Vem är
Konstnären? Gratis rådgivning om konst. En uppskattad aktivitet som återkommer varje termin.
Vårens Konst och Kulturresa lördag 4 maj.
Resan går mot Stockholm med första uppehållet i Torshälla vid Mälaren, där vi intar fm-kaffet på
konditori Amarant. Vi besöker det fina Ebelingmuséet, med måleri, keramik och skulptur. Konstnären
Allan Ebeling föddes i New York, men kom som 10-åring till Sverige. Förutom i museet, finns hans
skulpturer utomhus, som offentliga verk. Museet har även verk av döttrarna Marianne och Harriet
Ebeling.
Dessutom visas en tillfällig utställning av en grupp med fem syrianska konstnärer.
Utanför Stockholm äter vi lunch och gör besök på den välkände konstnären Xet Erikssons Museum i
Tumba. Tumba var hans födelseort. Utställningen heter ”X-et från A-till Ö”. Muséet drivs till stor del av
en Vänförening. På hemvägen gör vi rast för ytterligare en konstupplevelse. Program kommer att
finnas i Konsthallen när det närmar sig.
Avresa: Kl.08.00 från Karlskoga Busstation OBS! samlingsplatsen. Hemkomst ca kl.18.00–18.30.
Pris 500 kr för medlem i Konstföreningen och 600 kr för icke medlem.
Anmälningsavgiften insättes på Konstföreningens pg 38 53 21-5. Glöm inte namn och ”resa”.
I priset ingår: Resa, fm-kaffe, inträden och guidning lunch och naturligtvis trevlig samvaro.
Anmälan senast 18 april till:
Siv Anderson 0586-521 83, 070-53 92 962 eller
AnnCharlotte Andersson 0586-350 18, 070-239 03 70
Trogna ”konstresenärer” och nya hälsas välkomna. Ta med vänner och anförvanter!
E-postadresser och bostadsadresser.
Vi fortsätter att uppdatera vårt medlemsregister. Har du skaffat e-post eller bytt e-postadress skickar
du meddelande till karlskogakonstforening@hotmail.se. Ändrad bostadsadress anmäls till kassören!
Medlemsavgift:
Avgift för 2019 är 180: -. Betalas före 30/4. Konstföreningens plusgiro är 38 53 21-5.
Varmt välkomna till våra utställningar och arrangemang. Ta gärna med vänner.
Låt Konsthallen bli en mötesplats!
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