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Advent … 
Det är adventstid, staden glimrar och skimrar och det gör det 
även i vårt galleri. Närmare bestämt från verken som visas på 
samlingsutställningen GLAS GLAS GLAS.  

18 specialinbjudna glaskonstnärer har inbjudits att ställa ut 
max fem verk var och vi kan konstatera att den gamla svenska 
glastraditionen fortfarande lever, med skickliga konstnärer och 
hantverkare. Utställningen pågår till och med 19 december. 
Kom förbi – kanske du hittar den där extra fina julklappen till 
den som redan har allt. Eller kanske till dig själv. 
 

 
Micke Johansson 

 

Galleriet – tillbakablick och framtid 
Trots pandemitider har vi hållit galleriet öppet för utställningar 
så gott som hela tiden. Till gagn för både utställare, besökare 
och förening. Höstens utställningar har fått positivt mottagande 
med många besökare. Tack alla som besökt oss! 
Nu blickar vi framåt och kan med stolthet presentera många 
spännande och vackra utställningar under våren 2022. Det blir 
som vanligt blandade tekniker av både välkända och mindre 
kända konstnärer – men alla med samma höga kvalitet.  
Vi kommer t ex att få njuta av några konstnärspar som 
tillsammans disponerar galleriet, t ex Ivar Lövheim och Karin 
Ström, Lolo och Monica Funck, Ollio och Camilla Bäckström. 
Givetvis kommer vi också att anordna konstnärssamtal i 
någon form i samband med utställningarna. 
 

Programpunkterna – tillbakablick och framtid 
I tuffa pandemitider fick vi ställa in vårens programpunkter, till 
både vår och medlemmarnas besvikelse. Efter pandemin, dvs 
under hösten, har vi kunnat erbjuda en uppskattad 
utlandsresa, flera fina dagsresor samt intressanta 
föreläsningar och andra möten. Samtliga event har varit 
välbesökta och uppskattade och det gläder oss. 
Även våren 2022 kan vi erbjuda många trevliga och lockande 
programpunkter, t ex en resa till Baltikum, dagsresor till 
spännande resmål, föreläsningar, temavandringar m m. Vi 
kommer att berätta mer om detta i vårt kommande 
”programblad” samt på hemsidan. 
 

Nytt konstmagasin (ersätter Programbladet)  
Som brukligt är kommer vårens program att presenteras 
närmare i ett nytt magasin, som ersätter det traditionella 
programbladet (eller Nyhetsbladet) som funnits i många år. 
I det nya konstmagasinet vill vi utöver programaktiviteterna 
även presentera galleriverksamheten och konstnärerna lite 
utförligare. Konstföreningen står ju på två stadiga ben, galleri- 
och programverksamhet, och det känns naturligt att båda 
verksamheterna får sin plats i magasinet. Som tidigare 
kommer magasinet att distribueras digitalt till de medlemmar 
som har angivit mailadress, till övriga skickar vi per post.  
Vi skickar ut magasinet i början av januari. 
 

Vår nya hemsida 
Flertalet medlemmar har säkert noterat vår sedan i somras nya 
hemsida. Det är lätt att navigera på hemsidan, dessutom finns 
funktioner för Nya medlemmar, Programanmälningar och 
Utställningsansökningar. Det är ett för oss nytt och modernt 
arbetssätt, och vi förstår om vissa av våra medlemmar upplever 
en viss osäkerhet inför systemet. Är man osäker eller stöter på 
problem går det utmärkt att ringa eller maila oss. 
Både funktionen för nya medlemmar och programanmälningar 
har fungerat utmärkt. I januari kommer vi att öppna upp för 
anmälningar till vårens programpunkter. Vi återkommer till det i ett 
separat mail. 
 

Medlemslotteriet 
Dragning i medlemslotteriet för betalande medlemmar gick av 
stapeln i november. 35 vinnare drogs, 37 vinster finns att välja 
bland. Vinnarna har informerats personligen och på hemsidan 
visas vinnarnas medlemsnummer. Även vinsterna finns att se på 
hemsidan. I början av januari (8-14 jan) visas vinsterna i galleriet, 
och vinstval sker fredag 14 januari kl 18.00. 

 
Nya medarbetare 
Konstföreningen växer på många sätt, t ex är medlemsantalet nu 
560. Vi har således fler medlemmar nu än innan pandemin, vi är 
så glada för det. Galleri- och programverksamhet, kansli och 
ekonomi kräver stora arbetsinsatser, och vi har fått nya duktiga 
medarbetare under hösten.  
Helgvärdar: Jenny Nilsson, Andrej Reve, Maja Sikorska. Dessa 

proffsiga och trevliga medarbetare träffar ni i galleriet på 
helgerna. 
Galleri, kommunikation och mycket mer: Pontus Lidgard. Du 

som har besökt galleriet har säkert träffat Pontus, som kunnigt 
och engagerat möter och tar hand om både besökare och 
utställare. 
Webansvarig: Britt-Marie Bohlin. Britt-Marie har ett förflutet bl a 

som kommunikatör och ansvarar för hemsida, bildblad och det 
nya magasinet. 
Programgruppen: Eva Gilborne. Eva är ett uppskattat tillskott i 

programgruppen och bär med sig stor erfarenhet från 
Konstmuseets Vänner. 
Vi tackar också varmt de medarbetare som lämnat oss under året 
och som genom åren bidragit till föreningens verksamhet på olika 
sätt. 

 
Nytt år – nytt medlemskap 
Snart tar vi steget in i 2022. Ett nytt spännande konstföreningsår 
väntar. Det innebär också förnyat medlemskap och vi tackar på 
förhand för att du även nästa år vill stödja föreningen, och därmed 
även konst- och kulturlivet i staden. I bifogat dokument finns 
information om vad och hur betala. 
 

Till sist … 
Varmt tack för året 2021, ett i vissa avseenden mycket speciellt 
år. Tack för att du som medlem bidragit och inte minst besökt 
galleriet samt tagit del av våra resor, föreläsningar och annat. 
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

     

 



 

Vill du ingå i Göteborgs Konstförening? 

Som medlem i föreningen stödjer du inte bara föreningen utan även Göteborgs 
Konst- och Kulturliv. 
 

Du har chans att vinna god konst i det årliga medlemslotteriet. 
 

Vidare deltar du i alla programaktiviteter som 

 Utlandsresor med fokus på konst, kultur och konsthistoria 
 

 Resor inom landet, såväl dagsresor som resor med övernattning till utvalda 
resmål 
 

 Intressanta föreläsningar med inbjudna föreläsare och möten med konst och 
konstnärer, t ex konstsamtal med utställande konstnärer i vårt galleri 
 

Årsavgifter 

Enskild medlem 350 SEK 

Medlem under 30 år 100 SEK 

Övriga med samma adress 150 SEK 

Föreningar 1,000 SEK 

 
Gå in på vår hemsida www.goteborgskonstforening.org och anmäl dig och betala 
med kort (Bank ID behövs för legitimering). Som bekräftelse på din anmälan får du 
ett välkomstbrev och medlemsbevis samt inbjudningar till vernissager och andra 
event. 

Det går också bra att skicka ett mejl till medlem@goteborgskonstforening.org 
och betala medlemsavgiften på plusgiro 47822-2 eller swish 1234 933 735. 

 

Varmt välkommen som medlem i  
Göteborgs Konstförening! 

 

http://www.goteborgskonstforening.org/
mailto:medlem@goteborgskonstforening.org
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