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I väntan på …
… VÅREN, VÄRMEN och VACCINET fortsätter vi hålla ut och
hålla i så gott det går. Några poetiska tankar från våren:
En vårvintervisa
”Smält min is, låt min snö gå i tö”
suckade vintern till våren.
”Kanhända, kanhända om solen vill.
Vi vänta väl ännu en månad till, så kanske det sker”
sjöng våren.
(G Fröding)

I Galleriet
Möt Saga och Solbritt från Lennart Berggrens underbara
utställning ”Det är du”! En vacker, klurig och finstämd
utställning som ger tillfälle till många möten, inte minst med
sig själv och det som inte längre är. På frågan om vad som
inspirerar Lennart svarar han enkelt och kortfattat:
1) Berättelse – Vemod - Alienation
2. Barndomens magi
3. Theo Angelopoulos (grekisk filmare)

Vi blir mycket positivt bemötta när vi säger att vi kommer från
Göteborgs Konstförening, och man är glad att få besök av oss
och att medverka i vårt program.
Trots pandemin har gruppen kunnat fortsätta med fysiska
möten både på galleriet och på andra ställen. Sedan slutet av
hösten har vi haft regelbundna möten utomhus på Villa
Belparc i Slottskogen. Större delen av vårens program har vi
fått ställa in, men vi hoppas kunna arrangera eller senarelägga
en del av i programpunkterna i juni till höstsäsongen.
Vi har precis börjat arbeta med programmet för hösten 2021
och det ser vi verkligen fram mot. Det hoppas vi kunna
genomföra! Vissa dagar nu i vinter har det varit ett steg framåt
och två steg bakåt och vi har hela tiden försökt Coronaanpassa. Men vår entusiasm för att arbeta med föreningens
program finns där hela tiden!
Så väl mött när vi äntligen kan och får!

Fler vårpromenader på gång …
Lite längre fram, under april/maj, när vårsolen värmer,
kommer vi att bjuda in till fler konstvandringar. Just nu, när
pandemi- och smittläget fortfarande är pressat, vill vi inte
utlova några detaljer eller utsätta er eller oss för några risker,
utan ber att få återkomma när restriktioner om antal personer
i grupp lättar något. Planer finns och förr eller senare kommer
de att realiseras.
De promenader vi hittills anordnat har uppskattats av
medlemmarna. Tack till er som deltagit i både halka och kyla,
men även under soligare omständigheter. Så här trevligt kan
det se ut på en konstvandring i Konstföreningens regi:

I Lilla Galleriet, där vi visar emalj/grafik/collage av Ingegerd
Hyltén-Cavallius, finns fina konstverk att vid swish eller
kontant betalning ta med hem direkt.
Tack alla som besöker oss! Utställningen pågår t o m 14 mars
så än finns det tid att se den.

Om Programgruppen

Medlemskap 2021

Ann-Margret Avellan, programgruppens ledare, berättar lite
om hur gruppen arbetar:

Återigen, varmt tack till alla som betalat in medlemsavgiften
2021! Vi uppskattar ert stöd! Vi hoppas att även ni som ännu
inte betalat in avgiften väljer att stödja oss genom fortsatt
medlemskap. Rekrytera gärna en medlem, mer information
om det kommer.
Medlemsavgift/årsavgift i kronor
Enskild medlem 350
Medlem under 30 år 100
Övriga m samma adress, 150 Föreningar 1 000

Vår programgrupp brukar under normala förhållanden träffas
varannan vecka. Vi planerar aktiviteterna ett halvår i förväg,
så att vi har programmet klart när programbladet för
nästkommande termin skall tryckas.
Gruppen diskuterar egna förslag på aktiviteter och tar också
gärna tips från medlemmar. Vi delar upp planeringen av
programpunkterna mellan oss med ansvar från research till
bokning och genomförande, vilket innebär många kontakter
innan en aktivitet är klar.

Betalas in på plusgiro 47822-2 eller swish 1234 933735. Var
noga med att ange vad betalningen avser samt ditt/ert namn.
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