Bli vän med
konsten
och
konstnärerna!
VÄSTERÅS

KONSTHALL
KONSTNÄRSFÖRENINGEN

Besök: Gallerian, Sturegatan 12, 722 13 Västerås
Post: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 722 13 Västerås
021-12 24 98
konst@konstnarsforeningen.com
www.vasteraskonsthall.se
facebook: Västerås Konsthall Konstnärsföreningen
Öppet under utställningar: tisdag-fredag 12-17, lördag-söndag 12-16

Den här foldern är framtagen ”Med stöd av Västerås stads Kulturnämnd”

Kultur är kreativt skapande. Forskningsrapporter
har visat att deltagande i kultur och skapande ger
oss bättre välmående. Det vill Västerås Konsthall/
Konstnärsföreningen förmedla!
Välkommen!

Västerås Konsthall/Konstnärsföreningen
Västerås Konsthall/Konstnärsföreningen
driver både en ideell och en
ekonomisk förening och kan därmed
välkomna olika samarbetspartners.

Konstnärsföreningen

Drivs av den ideella föreningen där
medlemmarna är yrkesverksamma
konstnärer. Vi har varit verksamma i
över 60 år och vi är bland de äldsta
konstnärsföreningarna i landet.
Vår främsta uppgift är att visa
konstutställningar. Vi verkar för samarbeten med andra konstaktörer både
lokalt och regionalt för att utveckla
och sprida kvalitetsmässigt god konst
och kultur till en bred publik.
Vi är politiskt och religiöst oberoende. Föreningen verkar för mångfald och tillgänglighet, det gäller i
konstuttrycken, inom medlemskåren
och inför allmänheten.
Föreningen erbjuder medlemmarna utveckling och gemenskap, och vill
verka för att stärka medlemmarnas konstnärliga och ekonomiska intressen.
Hur blir jag som konstnär
medlem i Konstnärsföreningen?

På vår hemsida ser du de kriterier som
ska uppfyllas för att bli medlem.
www.vasteraskonsthall.se

Västerås Konsthall

Konsthallen drivs av Konstnärsföreningen och många utställningar och
evenemang har genomförts under de
över 60 år som verksamheten funnits.

Vi vill vara folkbildande och driver
detta genom utåtriktad verksamhet
såsom utställningar, evenemang och
kurser. Vi har ungefär tio utställningar om året där olika uttryck och
tekniker presenteras och där publikens möten med konstnärer är viktiga. Konstnärer från främst Norden,
har utställningar på Västerås Konsthall. Vi samarbetar med vår Vänförening och med andra konstaktörer och
ordnar musikkvällar och föredrag.
Var ser jag era utställningar
och evenemang?

Du ser våra utställningar och kan
delta i olika evenemang på Västerås
Konsthall som ligger i Gallerian på
Sturegatan 12 i Västerås.
Du kan se vad som händer hos oss,
i vårt utställningsprogram och i våra
utställningar, både pågående och tidigare, i vårt videobibliotek på vår hemsida www.vasteraskonsthall.se
Du hittar oss också på facebook, Västerås Konsthall Konstnärsföreningen.

Konstkurser
Gå en kurs!

Vi har en Konstskola för vuxna och vi
vill ge alla möjligheten till eget skapande och välmående, det finns inga krav
på att du ska ha några förkunskaper.
Konstnärerna som har kurserna är
välutbildade och vill dela med sig av
sitt kunnande. De har alla sina olika
konstnärliga områden och du kan
välja bland mosaik, grafik, kroki,

broderi, text och bild, teckning, akvarell-, olja- och akrylmålning.
Här finns något för alla!
Hur anmäler jag mig till en kurs?

Vi har ett välutvecklat samarbete med
studieförbundet ABF och det är till
dem du anmäler dig på på telefon
021-470 75 00 eller skicka mail till
info.vasteras@abf.se
Du ser hela utbudet av kurser och
vad de kostar på www.abf.se och på
www.vasteraskonsthall.se

Vänföreningen
Västerås Konsthall

Vi har en Vänförening som samverkar
med Konstnärsföreningen, och som
Vän får man fina upplevelser. Idag
finns närmare 100 Vänner. Vänföreningen är en egen ideell förening med
en egen styrelse.
Du blir alltid inbjuden till våra
vernissager och evenemang. Du får
även information om andra utställningar. Vänföreningen ordnar föredrag och du kan åka med på trevliga
konstresor. Du kan vinna konst i föreningens konstlotteri.
Hur blir jag en vän?

Du blir medlem i Vänföreningen via
telefon 021-81 55 23, 0733 55 02 03
eller maila dina uppgifter till
per-ola.ericsson@atta45.se. Medlemsavgiften är 250 kr/år eller 350 kr/familj
och år. Insättes på pg 744577-8.
www.vasteraskonsthall.se under Vänföreningen.

Sponsra kultur!

Kultur och skapande är än mer viktiga
idag! Vi vill genom vårt arbete öka
kunskaper och välmående!
Drivkraften i en förening är att
arbeta för att alla ska känna sig välkomna såväl besökare som medlemmar, vänner, kursdeltagare, samarbetspartners och sponsorer. Vi är politiskt
och religiöst oberoende. Föreningen
verkar för mångfald och tillgänglighet
både vad gäller i konstuttrycken,
inom medlemskåren och inför allmänheten.
Kulturverksamheter behöver stöd
för att på bästa sätt kunna tjäna allmänheten!
Du/ni kan bidra till det genom att
bli en av våra sponsorer!
Hur blir jag/vi en sponsor?

Vi hoppas att du/ni och alla medarbetare ska få en fin upplevelse och bli
mer välmående genom att ta del av
våra olika erbjudanden! Vi vill gärna
ha ett gott och långt samarbete!
Vi erbjuder olika nivåer där erbjudandena är givande för båda parter
och hoppas du/ni hittar en nivå som
passar! De olika nivåerna presenteras
på vår hemsida,
www.vasteraskonsthall.se
Vi är öppna för att diskutera och
skräddarsy vårt samarbete. Ta kontakt
med oss för att få veta mer!

