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Medlemsinformation och kallelse till årets höstmöte
Viktig information om det kommande höstmötet, och lite om föreningens verksamhet i övrigt.
Program hösten 2017
Höstmöte
Vinstutställning

Vinstval

Onsdagen den 18 oktober
18 - 19 november på Halmstads slott, ingång via borggården,
följ anvisningar. Visning den 18 november 10 – 15 samt 19
november 10 – 13.
19 november kl. 13.00 på Halmstads slott

Utförligare information om höstmötet och hur ni anmäler er finns på sista sidan
i detta utskick.
Ni hittar mer information som berör föreningen och våra medlemmar på föreningens
hemsida, www.hallandskonstforening.se. Där hittar ni också de flesta av de verk
som ingår i årets medlemslotteri. På hemsidan finns också alla kontaktuppgifter till
föreningen och dess styrelse.

Britta Marakatt - Labba – årets föredragshållare
Britta Marakatt-Labba är en av landets stora textilkonstnärer,
som under året väckte internationell uppmärksamhet med sitt
24 m långa broderade verk på Documenta i Kassel. Britta är
uppvuxen i en renskötarfamilj, och maken är renskötare. Familjen bor i Övre Soppero, alltså mitt i den miljö hon ofta skildrar i
sina verk. Samisk kultur har fått berättigad uppmärksamhet de
senaste åren, men Brittas konst berör många andra frågor i
historien och nutiden.

Ordföranden har ordet
”Den vår de svage kallar höst” är ett ofta missförstått citat från Karlfeldt. Vad han
egentligen syftade på var enligt min svensklärare, ålderdomen. Oavsett, skillnaden
mellan sommar och höst var i år inte särskilt dramatisk, och till höstens fördelar hör
att då händer det mycket. T ex är det då dags för föreningens traditionella höstmöte.
Mötet arrangeras i år onsdagen den 18 oktober kl. 18.00 i på Halmstads teater, lokal
Esaias Thorén. Program och anmälningsinformation finns längre fram i detta utskick.
Föredragshållare är som framgår ovan textilkonstnären Britta Marakatt-Labba.
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På höstmötet tillkännager vi vem som vunnit i årets konstlotteri, och berätta lite om
föreningens planer för framtiden. Vi lottar ut ett konstverk bland närvarande medlemmar, och efter föredraget ordnar vi ett samkväm som för den som vill (Ett hundratal personer deltog förra året).
Med hänsyn till att Hallands Konstmuseum är stängt för om- och tillbyggnad är det
inte helt lätt att finna lokal för att visa årets vinstkollektion. Vi tror dock att vi hittat
ett bra alternativ. Utställningen av vinstkollektionen sker på Halmstads slott med
början lördagen den 18 november. Vinstval/utlämning sker söndagen den 19 november kl. 13.00, och vinnarna kommer att få särskild information om detta med posten.
Vinstkollektionen visas på föreningens hemsida, och en del verk finns också på Facebook, Hallands Konstförening.
Vårsalongen, arrangerades i år på Varbergs fästning som ett samarbete mellan föreningen, Hallands kulturhistoriska museum och Hallands Konstmuseum. Utställningen blev en stor framgång med goda besökssiffror såväl vid vernissagen som under utställningsveckorna. Utställningen har tidigare
under en följd av år arrangerats på Hallands
Konstmuseum i Halmstad och det stora arrangemanget har alltid fungerat bra, mycket tack vare en
trimmad organisation och mycket hjälp från museets personal. Det fanns möjligen hos mig en liten
osäkerhet om det skulle fungera lika smidigt i Varberg, men det visade sig vara helt obefogat. Förberedelserna med inlämning, juryarbete och återlämning flöt mycket smidigt, alla var
glada, inklusive de inlämnande konstnärerna, trots att de fick möta hallandsvintern
från sin sämsta sida med snöbyar som drog in från väster. Den enorma rikssalen visade sig ge speciella dimensioner åt utställningen.
En succé som tål att upprepas, och även nästa år kommer vårsalongen att ordnas på
Varbergs fästning.
Föreningen arrangerar årligen minst en konstresa. Årets resa
gick till Bohuslän, till Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och
till den fantastiska skulpturparken på Tjörn. På akvarellmuseet
fick vi se en fantastisk utställning med Arne Isacsson, en av våra
främsta akvarellister och initiativtagare till museet, och naturligtvis ett rum med stora och starka bilder av Lars Lerin. Vår
buss konkurrerade med en triathlontävling med 3 000 deltagare,
men allt ordnade sig till det bästa. Och skulpturparken, Sveriges svettigaste konstvandring, kan verkligen rekommenderas.
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Föreningen brukar dela ut olika slag av stipendier. Förutom Vårstipendiet, som utdelas i samband med öppnandet av Vårsalongen, erbjuder föreningen numera ett
vistelsestipendium i föreningens lägenhet i Berlin. Lägenheten blev klar för uthyrning under 2016 och under 2017 kommer åtminstone 10 konstnärer att ha vistats en
månad i Berlin som stipendiater. Samtliga som hittills varit där har uttryckt sin stora
glädje över att ha fått denna möjlighet.
Uppdatering av medlemsregistret
För att vi lättare ska ha möjlighet att nå våra medlemmar med information är vi angelägna om att hålla vårt e-postregister aktuellt. Vi är därför tacksamma om medlemmar som vet med sig att de inte lämnat sin eventuella e-postadress, eller har en
ny adress, på enklaste sätt skickar uppgift om denna till
kontakt@hallandskonstforening.se
Din anmälan till höstmötet skickar du till undertecknad enligt bifogade instruktioner.
Väl mött på höstmötet!

Bo-Lennart Nilsson
ordförande
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Hallands Konstförening kallar till höstmöte onsdagen den
18 oktober kl. 18.00 på Halmstads Teater, lokal Esaias Thorén,
ingång från Kungsgatan.
Program:
 Föredrag av Britta Marakatt-Labba
 Tillkännagivande av vinnarna i konstlotteriet
 Utlottning av ett konstverk till närvarande medlemmar
Mötet avslutas med samkväm i teaterfoajén där vi serverar en mingelbuffé med vatten eller lättöl samt kaffe och kaka till en kostnad av 50: /person. Vill Du ha vin till maten finns det att inhandla.
Mötet är öppet för våra medlemmar med familjer. Om Du vill får Du ta
med någon eller några gäster. För detta betalar gästen 100 :-, eller 350:om han/hon också vill bli medlem för 2018.
Anmälan om deltagande i samkvämet insänds senast den 6 oktober till:
Bo-Lennart Nilsson, Eketångavägen 30, 302 92 Halmstad
eller via e-post: kontakt@hallandskonstforening.se, alternativt
bo.lennart.nilsson@telia.com.
……………………………………………………………………………………………

Anmälan till samkväm vid höstmötet den 18 oktober

Antal personer:……..
Namn(texta):……………………………………………………………………

