PRESSMEDDELANDE
PRESSMEDDELANDE
PRESSMEDDELANDE

Konsten öppnar dörren
15 nya konstnärer och ny samlingsutställning
Kristi Himmelsfärdshelgen 29 maj–2 juni, torsdag–söndag genomför vi den 24:e konstrundan i
Halland.
Runt 30 000 besökare strömmar då genom länet och besöker 121 konstnärer och
konsthantverkare som öppnar sina ateljéer och verkstäder för allmänheten.
På alla besöksställen finns lotter med chans till 800 vinster i form av medlemmarnas skänkta
konstverk och grafiska blad som tagits fram speciellt för Konstrundan.
VERNISSAGE onsdagen 29 maj kl. 17.00 – 19.00
Då öppnar den stora samlingsutställningen Rotundan i Nöjesparken på Arena Varberg.
Vernissageprogram:
”Teater Vernissage” inleder evenemanget.
Ordförande Sabina Gavrilovic från Falkenberg talar under temat ”Kvinnorollen i konstlivet”.
Konstliv Halland presenterar 15 nya medlemmar.
Avgående styrelseledamöter avtackas.
Mingel med konstnärer och gäster.
Under helgen finns också lokala samlingsutställningar i Kungsbacka och Laholm.
Kungsbacka: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget, Borgmästaregatan.
Laholm: Galleri Östertull, Östertullsgatan 19.
Ateljéer och samlingsutställningar är öppna torsdag–söndag kl. 11.00–17.00
under hela Kristi Himmelsfärdshelgen 30 maj – 2 juni.
Katalog med alla utställare och kartor finns online att ladda ner här >> www.konstlivhalland.se
Om du vill veta mer, komma i kontakt med utställare eller har frågor om arrangemanget kontakta:
Sabina Gavrilovic, Ordförande i Konstliv Halland/projektledare för Konstrundan
070-550 04 84
sabina.gavrilovic@me.com
Föreningen Konstliv Halland är en ideell och opolitisk förening av yrkesverksamma konstnärer och
konsthantverkare med säte i Halland. Konstrundan som genomförs varje år vid
Kristi himmelsfärdshelgen finansieras dels genom medlemsavgifter och konstlotteri, dels genom
offentligt stöd från kommunerna och Region Halland.
Konstrundan i Sverige, som blivit något av en kulturell folkbildningstradition, startade i Skåne i slutet
av 1970-talet. Den nyligen bortgångne konstnären, konstvetaren, pedagogen, galleristen med mera
Arne Lindqvist, stod bakom initiativet som från början kallades Konstveckan. Han ville med inspiration
från så kallade Wein-Wochen i Österrike göra konsten tillgänglig för den breda allmänheten.
De första konstveckorna i Skåne väckte intresse och idén spreds över landet.
Läs mer om bakgrunden på www.konstlivhalland.se

