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Medlemsinformation och kallelse till årets höstmöte 
 

Program hösten 2019  

Höstmöte  Onsdagen den 13 november kl. 18:00, Halmstads Teater 

Vinstutställning 29 – 30 november på Halmstads slott, ingång via borggår-

den, följ anvisningar. Visning den 29 november  kl. 14 – 18 

samt 30 november kl. 11 – 13. 

Vinstval  Lördagen den 30 november kl. 13.00 på Halmstads slott 

 

Utförligare information om höstmötet och hur ni anmäler er finns på sista sidan 

i detta utskick. 

 

På föreningens hemsida, www.hallandskonstforening.se, finns information om före-

ningen och våra aktiviteter, liksom kontaktuppgifter beträffande föreningen och dess 

styrelse Där hittar ni också uppgifter om de verk som ingår i årets medlemslotteri.  

 

Sune Nordgren - årets föredragshållare 
Sune Nordgren lärde många känna som populär 

programledare för konstprogram i Sveriges Televis-

ion. Han har varit eller är museiman, konstnär, 

formgivare, författare och konstkritiker. Han har 

varit chef för Malmö Konsthall, norska Nationalmu-

seet for Konst, arkitektur och design, projektledare 

för det spännande Vandalorum i Värnamo, projekt-

ledare för Kivik Art Centre, mm., mm. Sune Nord-

gren har mycket intressant att berätta om.  

 

Ordföranden har ordet 
Jag har ägnat en del tid till att läsa föreningens gamla protokoll, från 1932 och framåt. 

Låter det tråkigt? Vad sägs om att föreningen en gång i tiden hade en egen sexmäs-

tare med uppgift att se till att årsmötena med efterföljande middag och dans blev 

glada tillställningar? Eller att Radiotjänst nekades deposition av verk ur föreningens 

konstsamling eftersom dess egenskap av nutidskonst kunde uppfattas som upprö-

rande eller förvirrande, vilket menligt kunde påverka de hittills otadliga utsändning-

arna från Halmstad, samt att föreningens inköpta verk en tid förvarades i Systembo-

lagets lager.   

 

Det är heller inte särskilt tråkigt att det nu är dags för föreningens traditionella höst-

möte, då vi lyssnar på ett intressant föredrag, tillkännager vinnarna i årets konstlot-

http://www.hallandskonstforening.se/
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teri, berättar lite om vad vi planerar för kommande år, och umgås en stund över en 

bit mat. Vi lottar också ut ett konstverk bland närvarande medlemmar.  

 

Vinstkollektionen visas på Halmstads slott den 29:e och 30:e november, och 

vinstval/utlämning sker söndagen den 30 november kl. 13.00. Vinnarna kommer att 

få särskild information med posten om detta. Vinsterna visas även på föreningens 

hemsida, och en del verk finns också på Facebook, Hallands Konstförening. 

 

Vårsalongen, arrangerades i år på Mjellby 

Konsthall i Halmstad, i samarbete med Halm-

stads kommun och Hallands Konstmuseum. 

Utställningen blev en stor framgång med 

många besökare och också många sålda verk. 

Salongen har under tre år varit ”utlokaliserad” 

från Hallands Konstmuseum, dels på Varbergs 

fästning dels på Mjellby Konstmuseum, vilket 

har varit lyckosamt på många sätt. Vi har nått en delvis ny publik, vi har sett konst 

från nya inlämnare och kunnat manifestera att vi är en regional förening. 

 

Men, nu öppnar Hallands Konstmuseum igen efter en omfattande tillbyggnad och i 

övrigt helt renoverade lokaler, och självklart ska vi vara där. Vårsalongen 2020 är 

således tillbaka på Hallands Konstmuseum med vernissage lördagen den 7 mars, och 

dit är ni hjärtligt välkomna!  

 

Årets konstresa var ett tvådagarsäventyr med hu-

vudmålet Lars Lerins Sandgrund i Karlstad. På 

vägen dit besökte vi Rackstadmuseet i Arvika, där vi, 

förutom konst av Christian Eriksson och Rackstadko-

lonin, fick se en utställning om Anders Zorn som 

fotograf och grafiker och, inte minst, stora delar av 

Zorns fantastiska samling av Rembrandts grafik. 

Lars Lerins konsthall var naturligtvis oerhört spän-

nande, och i Karlstad hann vi också med en guidad 

visning av den offentliga konsten i Karlstad, samt 

besök på Värmlands Museum, en vacker byggnad 

med spännande innehåll. Och javisst, vi träffade både Lars Lerin och Junior. Hemre-

san gick via Sliperiet i Borgvik som innehöll bred och intressant utställning av såväl 

måleri, skulptur och fotografi, samt en restaurang definitivt värd ett återbesök.  

 

Vi åkte med full buss, och deltagarnas reaktioner sporrar oss till fortsatta intressanta 

reseäventyr. 
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Föreningen delar ut stipendier. Förutom Vårstipendiet, som utdelas i samband 

med öppnandet av Vårsalongen, erbjuder föreningen vistelsestipendier i Berlin. Un-

der detta år kommer 10 konstnärer att bo gratis en månad vardera i föreningens lä-

genhet. Stipendiet har många sökande också för 2020, vilket visar att stipendiet är 

mycket uppskattat.  

 

Uppdatering av medlemsregistret 

För att vi lättare ska ha möjlighet att nå våra medlemmar med information är vi an-

gelägna om att hålla vårt e-postregister aktuellt. Vi är därför tacksamma om med-

lemmar 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 instruktion-

er. 

 

Väl mött på höstmötet! 

 

Bo-Lennart Nilsson 

ordförande  

mailto:kontakt@hallandskonstforening.se
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Hallands Konstförening kallar till höstmöte onsdagen den 

13 november kl. 18.00 på Halmstads Teater, lokal Esaias 

Thorén, ingång från Kungsgatan. 

 

Program: 
• Föredrag av Sune Nordgren 

• Tillkännagivande av vinnarna i konstlotteriet 

• Utlottning av ett konstverk till närvarande medlemmar 

 
Mötet avslutas med samkväm i teaterfoajén där vi serverar en liten bit 

mat 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. Vill gästen vara med på samkvämet kostar 

det 100: -, eller 350:- om han/hon också vill bli medlem för 2020. 

 

Anmälan om deltagande i samkvämet insänds senast den 6 november 

till: Bo-Lennart Nilsson, Eketångavägen 30, 302 92 Halmstad 

eller via e-post till bo.lennart.nilsson@telia.com.  
…………………………………………………………………………………………… 

Anmälan till samkväm vid höstmötet den 13 november 

 

Antal personer:…….. 

 

Namn(texta):…………………………………………………………………… 

mailto:bo.lennart.nilsson@telia.com

