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I väntan på höstsäsongen …
Sommaren går sakta men säkert mot sitt slut. På Göteborgs Konstförening
ser vi med spänning och glädje fram mot hösten 2021. Vi har många fina
utställningar, programpunkter och andra aktiviteter att erbjuda
medlemmar och besökare.

I galleriet …

Hishult

Under sommaren har våra fönster fyllts av en fönsterutställning som rönt
stor uppskattning. Vi tackar varmt de båda konstnärerna, Theo Ågren och
Björn Hegardt.
När hösten nalkas inviger vi den första utställningen i ett nyrenoverat
galleri genom att också (som enda galleri i Göteborg) delta i Göteborgs
Kulturkalas, 20-22 augusti. Bengt Johansson och Fredrik Johansson ställer
ut nya målningar. Vi startar redan på fredag 20 augusti kl 18-20 med en
förvernissage, som förutom konst även bjuder på musik och annat. Du
som anmäler dig som medlem under de tre Kalasdagarna (20-22 augusti)
deltar i ett exklusivt konstlotteri. Du som redan är, eller blir, medlem kan
också anmäla dig till programaktiviteter under dessa dagar.
Höstens utställningsprogram bjuder i övrigt på fina utställningar av både
kända och okända utställare. Vi gläder oss redan nu. Vi räknar med att
kunna återgå till klassiskt trevliga vernissager inomhus.
Några exempel på utställare är Alexandra Hedberg, Helene Billgren/Stefan
Uhlinder, Richard Damm, Oscar G Montan och Martin Skimutis.
Julutställningen i år kommer att visa GLAS i olika former.
I anslutning till utställningarna kommer vi att anordna konstsamtal i vårt
galleri. Inbjudan med datum och tid kommer att skickas ut i god tid. Vi är
glada över att återigen kunna erbjuda dessa mer intima och nära samtal
med utställarna. Naturligtvis kommer en liten förtäring att erbjudas.

Fredrik Johansson

Bengt Johansson

Programgruppen
Det var med stolthet vi tidigare i somras skickade ut vårt programblad för
hösten 2021. Späckat med programpunkter i form av en utlandsresa och i
övrigt kortare dagsresor till intressanta och berikande resmål.
I tillägg till det årsmöte, höstmöte och minnesföreläsning. Som om inte
det vore nog besöker vi också ett konstprojekt i Gårda samt lyssnar till hur
doft kan förknippas med konst. Och inte minst, i dessa digitala tider, hur
datorkonst finner vägen till de konstintresserade.
Ännu ser vi inga tecken på att programpunkterna inte kan bli av (av
pandemiskäl), vi hoppas att det fortsätter så.

Gamla Tollered

Alma Löv

Ny hemsida, nytt
anmälningsförfarande
Anmälan till de olika programpunkterna skall helst ske via vår
hemsida www.goteborgkonstforening.org där du går in under
fliken För medlemmar/Programanmälningar. Ett lösenord behövs
för att kunna anmäla sig. Detta är endast för betalande
medlemmar, kontakta oss om du behöver veta vad lösenordet är.
Betalning helst med kort enligt anmälningssidans anvisningar,
men även plusgiro 47822-2 går att använda för betalning av
programaktiviteter du anmält dig till.
För dig som stöter på problem finns vi till hands för att hjälpa till.
Ring eller maila oss.
Via den nya hemsidan anmäler sig även nya medlemmar och
betalar för medlemskapet. Lite senare kommer även ansökan
om utställningar att ske via hemsidan.

Medlemskap 2021
Så var de dags igen att påminna er som inte har betalat
medlemsavgift 2021 att göra det om du vill kvarstå som medlem i
föreningen. Från och med september månad rensar vi vår
matrikel, och endast betalande medlemmar får därefter
information, inbjudningar, vernissagekort, nyhetsblad samt
deltar i årslotteriet. Vi tar gärna emot synpunkter på
förbättringar eller förändringar från dig som väljer att gå ur
föreningen.
Medlemsavgift/årsavgift i kronor
Enskild medlem, 350
Övriga m samma adress, 150
Medlem under 30 år, 100
Föreningar, 1 000
Betalas in helst via hemsidan, på plusgiro 47822-2 eller swish
1234 933735. Var noga med att ange vad betalningen avser samt
ditt/ert namn.
Hemsida: www.goteborgskonstforening.org
Mail: info@goteborgskonstforening.org

Till sist …
Vi är alla sugna på att återigen få förgylla vardagen med trevliga
aktiviteter. Det är även vi som förening. Vi ser fram mot att
träffas i galleriet eller på någon trevlig programaktivitet!

Varmt välkomna!

