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ÅRETS  
KONSTRUNDA
Hur gick det? Här är alla siffror!

Konstrundan får  
en efterföljare i  

MAROCKO – ett inspirerande land där  
former och färger ger nya impulser, se härliga bilder!

Här tränar
 NÄSTA ÅRS  

UTSTÄLLLARE
Läs mer om konstkurser
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VIRSBO KONSTHALL
MAJ  Samlingsutställning 
JUNI  Foto
JULI  Konstglas
AUG  Akvarell 
SEPT  Litografier
SEPT/OKT  Elevutställning 

Öppet  
Lördag/söndag och helgdagar  
www.virsbokonsthall.se

STENHUSET SURAHAMMAR
MAJ  Måleri & textil 
JUNI  Måleri
JULI  Raku
AUG  Måleri 
SEPT  Samlingsutställning,   
 Shiborisällskapet
OKT  Måleri/installation

Öppet 
Lördag/söndag och helgdagar  
www.stenhusetgille.se

2017
Konst & Kulturrundan är över för 
detta år. Vi som arrangerar rundan 
känner oss jättenöjda. Vi hade totalt 
ca 22 000 besök. 3 000 fler än förra 
året. Vi var 123 utställare fördelade 
på 38 utställningslokaler och 86% 
av konstnärerna fick något sålt. Det 
tycker vi är fantastiskt bra!

Är du medlem? 
Logga in på www.konstokultur.se 
om du vill se de exakta uppgifterna 
för varje utställningslokal.

TACK ALLA utställare, tillfälliga 
gallerier och besökare!

 

2018
Nu tar vi paus och laddar batterierna 
för nästa år. I höst kommer inbjudan
till tillfälliga gallerier och utställare! 

Konstrundan 2018 äger rum  
30 mars–1 april.  
Vill du komma i kontakt med oss 
fram till dess, gör du det genom  
mail till: info@konstokultur.se.

TRE DAGAR AV SINNLIG GLÄDJE OCH INSPIRATION

Vår norska gästutställare 
Mildrid Rømo, som har 
gästat oss under några år, 
har blivit så inspirerad av 
vår konstrunda att hon 
tagit initiativet att starta en 
i sin hemkommun Namsos. 
Den äger rum 30 juni–2 juli 
2017. Hon berättar att förhoppningen är att den 
skall bli framgångsrik och växa till sig så att den 
omfattar fler kommuner i framtiden.
Vi arrangörer tycker det här är jättekul och önskar 
Mildrid och alla hennes konstnärsvänner  
til lykke med arrangemanget.

KONSTRUNDA  
i Namsos, Norge

Sommar i våra lokala gallerier
Spännande utställningar i sommar. Kolla deras hemsidor för exakta uppgifter.

Medlemsföreningen har en 
överenskommelse med följande 
”galleri” om att medlemmar som 
önskar, kan få ställa ut.

Gula Hästen i Strömsholm
Kontakta: 
Levent Dogru, tel 073-96 99 423

Månadens  
utställare



HÄR UTVECKLAS  
DAGENS OCH  

MORGONDAGENS  
UTSTÄLLARE

Studiecirklarnas betydelse för dagens konst- 
och kulturliv skall inte underskattas. Vi har be-
sökt ABF i Hallstahammar som har ett rikt utbud 
av olika kurser för oss kreativa personer. 
Varje vecka träffas över 120 personer för att ha 
kul ihop och göra det man älskar, berättar Ulrika 
Carlsson. Det handlar om konst och konsthant-
verk. Akvarellmålning och en mängd olika texti-
la tekniker.

Under Konst- och kulturrundan är det deltagarutställ-
ning i ABFs lokaler, så alla har en möjlighet att smaka 
på nervositeten och stoltheten att visa upp sina verk för 
allmänheten.
Vid vårt besök träffade vi en förmiddagsgrupp akva-
rellmålare som jobbade under ledning av kursledaren 
Lars-Erik Iwemyr. Penslar, vattenburkar, färger, tork-
dukar och en påse bröd från Håkans hembageri fyllde 
målarbordets lätta kaos. Fikat har sin givna plats. Från 
den här gruppen kom en av årets duktiga debutanter i 
Konstrundan.

ÄR AKVARELLMÅLNING NÅGOT FÖR DIG?
Ulrika tipsar om att deras Inspirationshelg i 
juni eller augusti är ett kanontillfälle att pröva 
på. Helgkurserna leds tillsammans av Lena 
Fransson och Lars-Erik Iwemyr och de blir ofta 
fort fulltecknade.
Mer info på: www.v-v.abf.se

Kursledarna Lena Fransson och Lars-Erik Iwemyr

Ulrika Carlsson, ABF



kulturmagasinet är ett nyhetsbrev som ges ut av Medlemsföreningen Konst och kulturrundan i  
Kolbäcksådalen. Det skickas till alla som på ett eller annat sätt lämnat sin mailadress till oss.  
Kulturmagasinet finns dessutom på www.konstokultur.se.
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Fortfarande är intrycken omtumlande. Kontrasterna 
mellan vårt invanda och det nordafrikanska är stora. 
Soukerna, de trånga gränderna i Medinan där utbu-
det av varorna, ljuden, färgerna, dofterna, smakerna, 
kläderna är otroligt intensiva.

Våra sinnen fick en påfyllning av sällan 
skådat slag. Jag förstår de som blir inspi-
rerade till nya tankar, kombinationer och 
uttryck. Till slut går det inte att värja sig.

Marrakech är det mest omtalade res-
målet här hemma. Både med rätta och 
rent praktiskt. Den har en flygplats med 
direktförbindelse med Sverige. Vi besök-
te sex större städer där Fez var den mest 
omskakande med sin Medina på 350 000
invånare och 9 000 gränder. Marrakech 
och kuststaden Essaouira fattade vi mest 
tycke för, mer lättillgängligt både prak-
tiskt och mentalt. 

Det finns massor kvar att uppleva 
- vi återvänder!

TEXT: Lars Petersson

HETA TRENDIGA
MAROCKO


