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

VÅREN

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 rabatt och företräde på resor och föreläsningar.

Medlemsavgiften är 225:- som betalas till vårt bankgirokonto.
Bankgiro 5707-3009

•

MEDARRANGÖR

FÖRETAG SOM
STÖDER OSS!

Vill du engagera dig i konstföreningen, kontakta någon i styrelsen.
Ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg, 0140-150 82, 070 532 55 19
Vice ordf. Christer Walfridsson, 0140-530 22, 073 041 00 48
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
Fredag, lördag och söndag kl. 11.00 - 15.00
Vernissage våren 2019 fredagar 25/1, 13/3 och 12/4
E-post info@tranasbygdenskonstforening.se
Hemsida tranasbygdenskonstforening.se
Bankgiro 5707-3009

Vi är medlemmar i:

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

Piratenhuset Storgatan 48 Bild: Agnetha Mc Thisell

Vårens program i Piratenhuset 2019
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Sikandar Ali Yavari, Ydre, visar sina målningar i
akryl och akvarell.
Vernissage kl. 17.00-19.00
Utställningen pågår 25/1- 10/2
Konstcafé kl. 11.00 - 15.00
med Lisa Brodell som demonstrerar
sitt dekorationsmåleri.
Servering av Piratenbakelse.
”Bland profeter och spelmän”,
Carina Jarlsbonde om Chagalls måleri.
kl. 16.00- 17.00
Rasmus Nossbring, glas
Vernissage kl. 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 15 - 31 mars
Kl. 15.00 Årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
Kaffe m ed Piratenbakelse. Per Ulfsbo t alar
om Tranås 100 år.
Trädgårdsfantast, känd från tidningar och TV.
Föreläsning av Hannu Sarenström “Bakom alla
grindar finns ett universum av f antasier o ch
sällsamma skapelser”. klockan 16.00-18.00
Pamela Wilson, smycke och textil
Vernissage kl. 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 12 - 28 april
Nationalmuseum och Möbeldesignmuséet i
Stockholm har mycket att uppleva. En mix
av härlig konst och god mat.

Ny undersökning visar att ska vi göra ett nyårslöfte så ska det vara att vi börjar med något nytt
eller lägger till något i våra liv. Detta gör oss lyckligare än löften som innebär att vi ska sluta eller
dra ner på något. Jag tänker då förstås på att vi borde ge ett löfte om att besöka konstföreningen
oftare och ta med oss vänner och bekanta dit. Det vore väl bra med en utfästelse som också
innebär att vi påverkar vår egen mentala hälsa i rätt riktning. Kultur på olika sätt påverkar oss
positivt!
Kan vi ta med oss någon blir det ännu bättre, att göra saker för andra gör oss gladare. Kanske ett
barn eller en ungdom som inte upptäckt det där med konst, titta och fantisera tillsammans. Ett
bra sätt att kommunicera mellan generationerna. Eller varför inte en ensam person som kan finna
ett nytt intresse och känna gemenskap med oss som frekvent besöker galleriet.
Tänk om vi kunde få fler i Tranås att bli intresserade av konst! Jag har läst om hur man startar en
rörelse. Det börjar med att någon gör eller säger något som uppmärksammas. Om jag ställer mig
med ett plakat utanför konstföreningens lokal där det står ”Låt konstlivet frodas, stötta konstföreningar och därmed konstnärer” och så börjar jag fuldansa (böjer på knäna och svänger med
armarna).
Efter en stund kommer kanske våra grannar på Kultur & Fritid, som håller till i Eriksbergsmuséet,
förbi och frågar vad jag gör. Jag säger då att jag dansar för att konsten ska få mer uppmärksamhet
i vår stad, de tycker det är bra och ansluter sig. Plötsligt är vi tre som dansar. Tre är en folkmassa
och en folkmassa är nyheter. Sedan läser ni på FaceBook och Instagram om detta och kommer
också dit och börjar dansa.
Plötsligt dansar det folk på hela trottoaren utanför Tranåsbygdens Konstförening. Vi har startat
en konströrelse som får uppmärksamhet både i tidningar och tv och sedan sprider sig ut
i hela världen. Detta vore väl bra!
Nåväl, för att ta ner mig själv en smula på jorden innan jag börjar dansa, vill jag först berätta för
er att ni på vårens utställningar kommer att få njuta av en blandning av teckningar, glas och
smycken. Om ni vill så reser vi också till Nationalmuseum och till Öland.
I mars kommer Hannu Sarenström, numera boende i Danmark, och håller en föreläsning för oss.
En lämplig tid för denne kände trädgårdsinspiratör, författare och tv-profil att äntra scenen.
Våren väntar nu bakom hörnet! Två föreläsningar bjuder vår förening på under februari.
På konstcaféet den 2/2 får vi veta hur dekorationsmåleri går till och den 24/2 lär vi oss mer om
Chagall. Håll till godo och låt oss ses i konstens och kanske dansens virvlar!
Gott Nytt år och varmt välkommen till Tranåsbygdens konstförening
önskar styrelsen/gm ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg

Tredagarsresa för att utforska Södra Ölands
konst, natur, kultur och mat. 5 - 7 juni.

För mer detaljerad information om våra aktiviteter se de särskilda programbladen.

tranasbygdenskonstforening.se

