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Vårprogram i Piratenhuset 2018
Januari

Vernissage

27
Lördag

Föreläsning

Februari

4

Journalisten och kulturvetaren Ola Wong.
Det Kinesiska kulturarvets dramatiska resa
genom tiderna. Klockan 16-18.

Mars

2

Fotografen Lennart Gustavsson visar en svit
Sommenbilder. Vernissage 17-19.
Utställningen pågår 2 mars till 18 mars.

Mars

Arkeolog & konsthistoriker Göte Nilsson-Schönborg
föreläser om Svenska Ostindiska Kompaniet, dess
historia och importverksamhet.
Klockan 16-18.

Söndag

Vernissage

Fredag

Föreläsning

4

Söndag

Årsmöte

Mars

11

Söndag

Konstnärsresa

Mars

17

Lördag

Vernissage

April

April

Konstcafé med Piratenbakelsen och
Karin Arwidsson som föreläser om
Herman Norrman.
Klockan 11-13.

14
Maj

2

Onsdag

Konstresa

Stockholmsresa till Liljevalchs Vårsalong
med mera.

Laila Bülow-Matsson visar keramik och målderi. Vernissage 17-19.
Utställningen pågår 6 april till 24 april.

Lördag

Vernissage

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Pelle Wågenberg berättar om ”Claude Monet
- ett konstnärsliv”. Klockan 15.

6

Fredag

Konstcafé

Ord & Bild, retrospektiv utställning med
författaren och bildkonstnären Ulf Svedberg.
Vernissage 11-15.
Utställningen pågår 27 januari till 11 februari.

Maj

10

Torsdag

Elevutställning från Junkaremålskolan
”Bild - Syslöjd - Träslöjd - Musik”.
Vernissage 17-19.
Utställningen pågår 2 maj till 6 maj.

”Velkommen till kunstrunde” 10 - 13 maj 2018.
Resa till Bornholm med mera.

Vill du arbeta med oss?
STYRELSEN VILL FÖRST av allt önska er ett Gott Nytt År. Vi lever i en tid av snabba förändringar. Information och
kommunikation korsar vår jord och våra liv i en hastighet som saknar motstycke. Förhoppningsvis har ni alla ändå
haft möjlighet att stanna upp en stund, haft tid till vila och eftertanke under de gångna helgerna. Men nu ska vi
blicka framåt, till det nya året som ännu bara är några dagar.
Tranåsbygdens konstförening fyller i år 75 år, en aktningsvärd ålder eller hur! En av initiativtagarna och eldsjälarna
till bildandet var Folke Sederblad som var läkare på sjukhuset. Redan 1927 gjordes dock ett första försök att bilda
en konstförening, inblandade i detta var Malte Lieven Stjerngranath, Fritiof Nilsson Piraten och några fler, men tyvärr så rann allt ut i sanden av olika anledningar. Det dröjde alltså till den 28 april 1943 innan föreningen bildades
och stadgarna antogs.
I STADGARNA står att syftet och verksamheten, lite förenklat, ska vara följande. Anordna utställningar för att skapa en plattform där människor kan ta del av konst. Erbjuda medlemmarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper.
Köpa in konstverk till det årliga lotteriet bland medlemmarna. Styrelsen arbetar efter de riktlinjerna och vi tycker
att vi uppfyller målen. Verksamheten är helt ideell och bygger på att medlemmarna betalar in en medlemsavgift
för vilken vi sedan kan köpa in konst till lotteriet. Den största delen av medlemsavgiften går alltså tillbaka till våra
medlemmar i form av konstverk
EN EGEN LOKAL fick konstföreningen först 1990 innan dess hade utställningarna flyttats runt på olika ställen. Att
få tillgång till ett eget galleri var ju förstås fantastiskt och det var inte vilken lokal som helst utan Fritiof Nilsson
Piratens gamla våning där också hans fru hade sin tandläkarpraktik inrymd. Efter det har det varit pälsateljé, vilket
ni kan ana om ni tittar på det vackra dörrhandtaget på ytterdörren. Även andra verksamheter har varit inrymda
men dessa kan jag inte riktigt redogöra för. Det finns mycket charm och historia i väggarna och det skulle vara
spännande om de kunde tala och berätta om det som hände på Piratens tid på 1920-talet.
DET ÄR FAKTISKT inte så många konstföreningar som har en egen lokal men vi tycker det är ett väldigt stort
plus på många sätt även om det kräver en del insatser som man slipper ifrån om man inte har det. Det är ett stort
ansvar och mycket arbete men samtidigt väldigt kul och lärorikt att driva runt en konstförening. Vi är nu omkring
400 medlemmar. Med styrelsen och de som arbetar i de olika grupperna så blir det omkring 50 personer av medlemmarna som är aktiva och jag törs säga att alla tycker det är roligt och utvecklande. Det skapar kontakter med
människor som man inte kände tidigare och aldrig annars skulle träffa.
Vi är ett jättebra gäng, vi har olika kunskaper, vi är bra på olika saker, en del arbetar många timmar i
veckan och en del arbetar 5-6 timmar per termin. Med det vill jag säga att vi ser gärna att vi blir fler både
medlemmar förstås och fler som arbetar och delar på sysslorna.
Hur mycket avgör ni själva och i vi försöker i möjligaste mån se till att man får arbeta med det som man
tycker verkar roligt inom vår verksamhet. Välkomna att höra av er till oss! Kom in på galleriet eller ring till
någon av oss. Telefonnummer finns på baksidan av programmet.
ETT PAR SAKER som vi beslutat om under hösten är att ta bort den fasta telefonen som utnyttjas väldigt lite
samt att ändra öppettiderna något och inte ha galleriet öppet onsdag eftermiddag då det är få besökare som
kommer då.
Resorna i vår kommer att gå till Bornholm och Stockholm och när det gäller föreläsningarna så förflyttar vi oss
ända bort till Kina. Vårens utställare kommer alla att ha Tranåsanknytning. Det ser vi fram emot då det alltid är lika
roligt att presentera våra lokala konstnärer. I maj kommer Junkaremålsskolans elever att ha en utställning hos oss
och det samarbetet hoppas vi mycket på och att vi också får se mer av samarbete med olika skolor i framtiden. Vi
arbetar hela tiden med att försöka nå en yngre målgrupp både som besökare och utställare.
Styrelsen önskar dig varmt välkommen till våra utställningar och aktiviteter i vår och hoppas förstås att du fortsätter att vara medlem och gärna tar med dig vänner och bekanta till oss som även de kanske vill bli medlemmar.
Med medlemsavgiften som kostar 225 kronor får du alltså en lottandel, rabatt på inköp av konst och på våra
aktiviteter samt företräde till plats på kurser och resor, bland annat. Dessutom gynnar du kulturen i Tranås och dig
själv. Kultur håller oss friskare!
VILL DU VETA det senaste som händer i vår förening titta på vår hemsida och följ oss på Facebook!

Anna-Lena Larsson Liljenberg
För mer detaljerad information om våra
aktiviteter se de särskilda programbladen.

Ordförande

tranasbygdenskonstforening.se

Konstföreningen
för alla
Tranåsbygdens Konstförenings ambition är
att engagera och entusiasmera med utställningar
av samtida konst, föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Vi strävar efter att alla med ett
konstintresse ska känna sig välkomna till oss.
Medlemmar i Tranåsbygdens Konstförening:

• Deltar i det årliga konstlotteriet.
• Får 10% rabatt vid inköp av konst på våra utställningar.
• Får 20% rabatt på inramningar hos Galleri Konstgården.
• Har rabatter på resor, kurser och föreläsningar.
Medlemsavgiften är 225:- som betalas till vårt bankgirokonto.

• Bankgiro 5707-3009

Vill du engagera dig i konstföreningen, kontakta någon i styrelsen.
Ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg, 0140-150 82, 070 532 55 19
Vice ordf. Bo Akterin, 0140-164 24, 076 107 35 14

Vill du veta vad som
händer i
Tranåsbygdens konstförening?
Följ och gilla oss på
Facebook.

MEDARRANGÖR

Sekreterare Inger Nilsson, 0140 - 31 10 88, 070 224 87 56
Kassör Erik Sjögren, 070 674 73 49
Tranåsbygdens Konstförening
Fritiof Nilsson Piratenhuset
Storgatan 48
573 32 Tranås

Våra öppettider för utställningar
Fr lö sö 11-15.
Vernissage våren 2018 lördag 27/1, fredagar 22/3 och 6/4.
mail info@tranasbygdenskonstforening.se
Hemsida tranasbygdenskonstforening.se
Bankgiro 5707-3009

Vi är medlemmar i:

FÖRETAG SOM
STÖDER OSS!

