Verksamhetsplan 2022 för Edsviks Konstvänner
Edsviks Konstvänner (EKV) är en ideell och fristående förening som
skall bidra med att öka konstens tillgänglighet och verka för kunskap
om och engagemang för konsten även utanför Edsviksområdet och
att aktivt medverka till att Edsvik med Stallbacken utvecklas till ett
trivsamt, välbesökt och intressant kulturområde.
Den stadgeändring i p 2 som årsmötet föreslås besluta om är:
Edsviks konstvänner är en ideell och fristående förening som vill
öka konstens tillgänglighet. Föreningen ska verka för kunskap om
och engagemang för konsten samt i första hand stödja konst och
kultur i Sollentuna kommun.
Edsvikenområdet – Stallbacken Kultur
Konsthall Väst har en positiv trend med nya utställningar och
Gelaterian i Oxstallet är en verksamhet som lyckats locka många
besökare.
Kvarstår, vad som händer med lokalerna i f d M C Collection och i
Duvslaget som gapar tomma för närvarande. Konstföreningen
Darkrooms välbesökta sommarutställningar utomhus vid Ladan
upphör tyvärr och föreningen blir en del av Virtuell studio och design.
Vår hemsida, nyhetsbrev och utskick
Kontakten med våra medlemmar sker bl a via vår hemsida våra
nyhetsbrev och inbjudningar till studiebesök.
Hemsidan sköts av Sonja Dahl och Jan R Nilsson.
Nyhetsbrevet kommer ut ca 4-6 ggr per år och redaktör är Lars G
Lindström.

Studiebesök för våra medlemmar genom Utflyktsgruppen

En populär del av föreningens verksamhet är utflyktsgruppens
arrangemang. Antalet kan variera - cirka 7-8 st under året.
Erbjudanade om deltagande skickas ut till medlemmana per epost
samt brev till medlemmar utan epost. Ansvariga är Kerstin Möller och
Ulla-Britt de Marchi.
Planeringen för vårens besök är i full gång t ex en vandring i Ralph
Erskines fotspår på Drottningholmsmalmen, visning på Sven-Harrys
av Åke Axelssons utställning, en konstvandring runt Stockholms
universitet, Solna kyrka, LO Borgen, Celsing på Kulturhuset m mera.
Konstlotteriet
Inköpen av konst och konstlitteratur sker huvudsakligen hos
Sollentunakonstnärer och i närområdet.
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