KONSTFÖRENINGEN FRÖJA

Medlemsbrev nr 3 2021
Hej alla konstvänner!
Härligt att våren visar sig äntligen och ger oss välbehövlig värme och inspiration!
Här följer ett tredje medlemsbrev 2021, med information, nyheter och några tips på aktiviteter som
vi kan njuta av i väntan på en återgång till den rörelsefrihet vi är vana vid.

Välkommen till hemsidan!

https://froja.konstforeningar.se är adressen till Konstföreningen Fröjas hemsida. Välkommen in!
➢ På hemsidan finns information och tips om utställningar och andra aktiviteter. Du hittar
också en del tillbakablickar och förstås kontaktuppgifter till styrelsen.
➢ När du ändå besöker vår sida; gå gärna in och uppdatera dina kontaktuppgifter som en
medlemsansökan under fliken ”Medlem”. Där kan du också godkänna hantering av
personuppgifterna.

Konstlotteriet
En av våra mest omtyckta aktiviteter – konstlotteriet – genomfördes, trots covid-19 som vanligt i
december. För att kunna ordna lotteriet även i år vädjar vi nu till våra medlemmar att betala in
medlemsavgiften redan nu, så att vi har möjlighet att börja köpa in vinsterna!
Medlemsavgiften är 200 kr per person, vilket ger en lott i lotteriet. Familjeavgiften 300 kr ger två
lotter.
Avgiften betalas in till plusgiro 63 07 61-5 eller swish 123 676 132 4. Obs! Ange ditt namn!
➢ Tipsa gärna konstintresserade vänner och bekanta om vår förening, så att vi kan bli ännu fler!

Galleri Fröja
Vi hoppas att restriktionerna som råder för att hindra smittspridning, snart kan lättas upp, så att vi
kan genomföra våra utställningar som planerat! Men påskutställningen är inställd och Carl Olof
Tronjes utställning har flyttats till i oktober. Planering av ytterligare program pågår.
Preliminärt program våren 2021:
Sofie Stenberg och Sara Nordgren
Gun-Britt Henriksson och Leif Nyman
Gunnar Emanuelsson
Carl Olof Tronje

13 – 16 maj
28 – 30 maj och 3 – 6 juni
11 – 13 juni och 18 – 20 juni
15 okt – 24 okt

➢ Stanna till en stund och njut av Galleri Fröjas fönster – lagom till påsk presenteras några
bilder av Kristina Jansson, www.kristinajansson.se

Konsttips
Konstpåsk i Österbybruk, 2 – 5 april kl. 11-17
Föreningen Konstkraft i Österbybruk bjuder in till ett brett samarbete på herrgårdsområdet med
mycket utomhusaktiviteter. Årets gästutställare är konstnärsnätverket Rackar Art från Uppsala som
kommer att arbeta med utställningar och installationer utomhus på Stallbacken och i Gamla dasset. I
de utställningslokaler som kommer att vara öppna i Herrgården, Liljefors-ateljén och
Sadelmakarlängan kommer antalet besökare att begränsas utifrån rådande restriktioner.
Läs mer på Konstpåsk - Konstkraft och Sadelmakarlängan sadelmakarlangan.se
Roine Jansson tar också emot förbokade besök i sin ateljé under påsken.
Digitala konstvisningar
I väntan på att museer och konsthallar ska öppna, varför inte göra ett digitalt besök hos något av de
många museer som erbjuder besök online? Moderna museet, tex. erbjuder ”soffvisningar”, som
rekommenderas varmt. Under 10-15 minuter per program presenteras en konstnär och ett verk. Möt
Joan Miro, Wassily Kandinsky, Giacometti, Hilma af Klint och många andra. Du hittar flera muséer på
https://www.svd.se/6-museer-att-besoka-online
Konstsalong
Den här veckan (v.13) kommer inbjudan att delta i Östhammars konstsalong 2021, 12 maj – 14
augusti! Salongen är öppen för den som är 18 år eller äldre och som bor i eller har anknytning till
Östhammars kommun. Man behöver inte vara yrkesverksam eller utbildad konstnär för att delta.
Urvalet görs av en professionell jury ledd av Johanna Uddén, verksamhetsledare på Konstfrämjandet
Uppland. Läs mer www.osthammar.se/konstsalong. Arrangör är Östhammars kommun och
konstsalongen kommer att visas i Storbrunn.
Dessa tips får avsluta medlemsbrevet denna gång,

Glad Påsk till er alla!
önskar Konstföreningen Fröja
Kajsa Mellner Daxberg, ordförande

