
  

Vårens konstprogram 2016! 

  

Ystads konstförenings ambition är att erbjuda medlemmarna ett varierat program med 

berikande och intressanta konst- och kulturupplevelser. Boka in dagarna för vårens 

konstaktiviteter redan nu. Först till kvarn gäller. Konstföreningen är även med och 

arrangerar andra aktiviteter som medlemmarna har gratis tillträde till.  

OBSERVERA! Din anmälan till konstutflykterna är bindande med hänsyn till 

föreningens kostnader för arrangemangen. Måste du avboka tar vi en avgift om 200 

kronor för kostnaden för bussplatsen. Gäller inte vid sjukdom. Inga anmälningar tas 

emot före utsatta datum för anmälan till respektive arrangemang.   

Detta är också den formella kallelsen till årsmötet den 13 mars 2016!  

 

FEBRUARI - Konst men falsk!  
Söndagen den 21 februari berättar och visar Heléne Andersson, verksam konstnär och f.d. 

kriminalinspektör, för oss hur en förfalskning av konst går till och avslöjas. Föreläsningen 

med bildvisning äger rum på Ystads konstmuseum kl. 13.30 – 15.30. Kostnad: 200 kronor 

inklusive föreläsning och mingel med dryck och tilltugg. Max 50 personer. Anmälan tidigast 

den 15 januari till Gunilla Zackari, 0411-522 261/ gunilla.zackari@tele2.se.  

 

FEBRUARI - Resan går västerut 
Lördagen den 27 februari gör vi en kortare konstrunda till Skanör, Falsterbo, Trelleborg och 

Wadström - Tönnheim Gallery där konstnären Martin Ålunds vernissage äger rum. Martin var 

vår uppskattade hemlige gäst på konstresan ”Omväg Stockholm”. Bussen avgår kl. 11.00 från 

taxistationen i Ystad. Vi är tillbaka ca 18.00. Litet busslotteri och lördagsmys. Max 30 

personer. Kostnad: 450 kronor för resa, entréer, lunch, kaffe och mingel. Anmälan tidigast 

den 15 januari till Gunilla Zackari, 0411-522 261/ gunilla.zackari@tele2.se.  

MARS - Föreningens årsmöte  
Söndagen den 13 mars kl. 13-15 äger föreningens årsmöte rum i Stora hörsalen på Ystads 

konstmuseum. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna som val av styrelse och 

ordförande, årsredovisning inklusive ekonomi och godkännande av revisionsberättelse får vi 

möta konstnären Annika Mattsson. Hon berättar om August Strindbergs konstnärskap med 

bildvisning. Föreningen bjuder på kaffe med sockerkaksbuffé. Du får också en gratis lott för 

din medverkan på årsmötet och deltagande i dagens konstlotteri. Ingen anmälan behövs. 

APRIL - Den Hemliga Påskrundan  
Söndagen den 3 april är det dags för vårens sedvanliga konstrunda med besök hos ett antal 

konstnärer och utställningar. Du får reda på vart vi är på väg under resans gång. Bussen avgår 

kl. 09.00 från taxistationen i Ystad. Vi är tillbaka ca 17.00. Litet busslotteri och mingel. Max 

30 personer. Pris: 475 kronor för resa, kaffe, lunch och mingel med dryck och tilltugg. 

Anmälan tidigast den 1 mars till Gunilla Zackari, 0411-522 261/ gunilla.zackari@tele2.se   

MAJ - Konst- och kulturresan går västerut - igen!   
Fredagen den 13 maj t.o.m. söndagen den 15 maj gör vi en resa under tre dagar med två 

övernattningar till Borås, Göteborg och Halmstad och sedan åter Ystad. I Borås besöker vi 

Abecita Konstmuseum, Borås Konstmuseum, No Limit Street Art och Textilmuseet. I 

Göteborg besöker vi Göteborgs Konstmuseum med nordiskt 1880-1890-tals konst, Göteborgs 

mailto:gunilla.zackari@tele2.se
mailto:gunilla.zackari@tele2.se
mailto:gunilla.zackari@tele2.se


konsthall med samtida konst och aktivt värdskap, Röhsska museet, A-venue på 

Kungsportsavenyn och Akademien Valand och besök på gallerierna Monitor och Rotor 2 med 

flera. Vi bor på hotell i centrala Göteborg med tillgång till pool. Max 40 personer. Pris: 3 200 

kronor för resa, två övernattningar med frukost, kaffe, tre luncher och en middag, visningar, 

inträden samt mingel med dryck och tilltugg. Anmälan senast den 6 april 2016 till Hagestad 

Touring tel. 0411-524175. Se även separat reseprogram. 
 

JUNI - Konst- och kulturresa - special! 
Söndagen den 12 juni gör vi en resa där den fysiska tillgängligheten på resmålen ska ge fler 

av våra medlemmar ökad möjlighet att delta. Bussen avgår 10.00 från taxistationen i Ystad 

och vi är tillbaka 17.00. Vi besöker bl.a. Tjörnedala, Galleri Ekdala, Tomelilla konsthall och 

utvalda ateljéer. Max 30 personer. Kostnad: 500 kronor. I priset ingår resa, lunch, besök och 

visningar samt kaffe och mingel. Anmälan tidigast den 15 maj till Gunilla Zackari, 0411-

522 261/ gunilla.zackari@tele2.se.  
 

OBSERVERA! Betala avgiften senast en vecka innan aktiviteten äger rum på bankgiro 5163-

2602 och ange ditt namn och vad det gäller, annars kan du förlora din plats! Det kan hända att 

vi måste ändra ordningen i en programpunkt eller t o m ställa in ett arrangemang av skäl som 

vi inte själva rår över. Vi hoppas att du har förståelse för detta.  

Axplock ur höstens program 2016  
Hemlig Höstrunda, konstresor i norra Skåne och Danmark och Konst-och kulturkväll med tyskt tema 

m.m. 

Ystads konstförening arrangerar  
 Hemliga konstrundor med ateljébesök vår och höst.  

 Konstresor i vårt närområde, nationellt och utomlands.   

 Konst- och kulturafton på hösten.  

 Stort konstlotteri med vernissage på vintern.   

 Busslotterier på våra konstresor.   

 Konstcirklar, seminarier och föreläsningar.  

Som medlem:   
 Stöder du Ystads konstmuseum.  

 Har du gratis inträde till museet.  

 Blir du inbjuden till museets vernissager.  

 Har du 10 % rabatt i museibutiken och på Erik Höglunds ”klosterglas” på Gråbrödraklostret.  

 Träffar du konstintresserade vänner.  

 Träffar du verksamma konstnärer.   

 Deltar du i det Stora konstlotteriet med vernissage.  

 Får du inbjudan till konstföreningens arrangemang.  

  
Så här gör du:  
Betala medlemsavgiften på föreningens bankgiro 5163-2602. För enskild person är den 175 kr - 

berättigar till en lott i Stora konstlotteriet, för par 300 kr – berättigar till två lotter och för ungdomar 

100 kr – berättigar till en lott. Kom ihåg att skriva din e-postadress och postadress, ditt namn och 

telefonnummer.  Detsamma gäller när du betalar via internet. Ditt medlemskort hämtar du i 

konstmuseets reception efter betalning. Glöm inte att meddela din nya e-postadress när du byter 

eller ny postadress vid flytt. Gå in på vår hemsida www.ystadskonstforening.se. Du hittar oss också 

på www.facebook.com/YstadsKonstförening eller på Ystads konstmuseums hemsida 

www.konstmuseet.ystad.se.  

c/o Ystads konstmuseum, S:t Knuts torg, 271 80 Ystad • 0411-57 72 85 • Bg 5163-2602 • www.konstmuseet.ystad.se  
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