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Kära medlemmar!

Jag vill inleda med att önska er alla ett riktigt Gott Nytt konstår 2023. Efter alla larmrapporter 
om ökande sjuktal, höga elkostnader och dessutom ett märkligt väderläge så gäller det att se 
framåt! Nu blir det hur som helst allt ljusare dag för dag även om molnen gör sitt bästa för att 
dölja himlen. Här nedan följer en liten redovisning av vad konstföreningen planerar inför våren
2023.

Vi inleder med ett antal visningar av utställningen Trädgården – konst och natur under sex 
sekler på Nationalmuseum i början av mars. Utställningen visar hur trädgården har skildrats i 
konsten. Relationen mellan konst och natur spelar huvudrollen i utställningen. Majoriteten av 
de närmare 300 utställningsföremålen kommer från Nationalmuseums egna samlingar, men in-
nehåller även viktiga inlån för att på ett fullödigt sätt kunna skildra fenomenet Trädgården. Se-
parat inbjudan bifogas.
Tips om andra utställningar hittar du på hemsidan https://regionstockholm.konstforeningar.se
  
Konstföreningens årsmöte är planerat till 21 mars kl. 18 i Stockholmssalen på Landstings-
huset. Motion från medlem till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari via 
e-post till konstforeningen.regionstockholm@mail.com      eller med ”vanlig” post under adress 
Konstföreningen, c/o Carin Lundqvisth, Magnus Ladulåsgatan 57, 11827 Stockholm. 
Om du har ett förslag på en kandidat till ett uppdrag i konstföreningens styrelse eller valbered-
ningen (du själv eller någon annan) är du varmt välkommen att kontakta oss med adress enligt 
ovan.
  
Vårens resa med konstföreningen är planerad att äga rum den 26 – 29 april och målet är 
Höga Kusten med Hälsingegårdar, vacker natur, Mannaminne, Thailändska paviljongen och 
gamla fiskelägen. En separat inbjudan skickas ut i början av februari. Håll ögonen öppna och 
reservera gärna tiden redan nu!

OBSERVERA ATT MEDLEMSAVGIFTEN - 350 KRONOR - SKALL VARA

BETALD SENAST DEN 28 FEBRUARI 2023

Varmt välkomna till ett nytt år med Konstföreningen!

Carin Lundqvisth
Ordförande 
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