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Verksamheter:
Årsmötet som var den 2 mars på Kisa bibliotek besöktes av förläggare Johan
Hagesund och konstkritiker Christer Fällman som presenterade sin bok
”Konstscen Östergötland”, en bok om ett urval levande och verksamma
konstnärer i Östergötland.
2016 har varit ett mycket aktivt år med konstutställningar. Många medlemmar
har visat intresse för att ställa ut sina alster.
Lokstallet i Kisa som har blivit en tradition vid Kristi Himmelsfärdshelgen var
den 5 – 8 maj. I år var vi 7 utställare.
Kindadagen den 8 maj, konstrunda med öppen ateljé.
11 juni Kreativ dag. Vi samlades på Kisa Torg och åkte mot hemlig plats. Vi
stannade vid Smedjan vid sjön Föllingen. 11 konstnärer hittade många fina
motiv där.
1 juli hade föreningen åter en aktivitet på Levande torg i Kisa. Alla som ville
fick måla på en stor tavla.
1 juli – 16 augusti sommarutställning på Kisa bibliotek. Invigde gjorde Johan
Widerström, VD för Kinda Sparbank. C:a 100 personer besökte vernissagen.
Det var 25 konstnärer som ställde ut.

28 augusti Konstresa till Smedbyn i Husqvarna. Besök hos konstnär Sara
Magnusson som berättade om sin konst, där gjordes inköp till konstlotteriet, en
tavla i akryl och en handmålad tygväska. 6 deltagare.
3-4 september under Östgötadagarna. Konstrunda med öppen ateljé för de
konstnärer som ville ta emot besökare i sina hem/ateljéer.
2 oktober ”Bild – Glädje – Upplevelse”
En mycket uppskattad dag med målarglädje och god mat på Rimforsa Strand.
Ledare var vår ordförande Madeleine van Nightevecht, 10 deltagare.
Kinda konstförening har en hemsida. www.kindakonstforening.se
Vi är även med på Facebook och tipsar om aktiviteter och lägger även ut
månadens bild där.
Föreningen har haft ett samarbete med ”Konsthelg på Rimforsa Strand”. Det har
varit flera Konstafterwork, vernissage och utställningar som föreningens
medlemmar har deltagit i.
Föreningens medlemmar har även ställt ut i medborgarkontorets fönster.
Sponsorer för året har varit Kinda Sparbank och Sofidel.
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.
Under 2016 var medlemsantalet 77
Folke Pettersson har avsagt sig sina styrelseuppdrag.
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