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Hej kära ÖLKf-medlemmar! 
 
Här kommer höstens MEDLEMSINFO som mest handlar om Konstens Vecka, då vi firade 30-årsjubileum 
med medlemsutställning både på Stripa Gruvområde och på NBV i Örebro. 
 
Thomas Rydén var ansvarig för utställningen i Stripa. Ca 15 av de 20 konstnärer som skulle delta i den kom 
kontinuerligt upp till Stripa 2014-15, och steg för steg föreslogs och diskuterades olika scenarier, vilket så 
småningom resulterade i en utställning med konstverk i olika tekniker, på tak, linor och väggar utomhus och 
i olika utrymmen både ute och inne. På vernissagen berättade Richard Brixel om Konstens Vecka, och 
konstnärerna berättade om sin konst. Enligt Thomas har lovorden haglat över utställningen, och besöksan-
talet uppgick till ca 1700, varav ca 80 % var nya besökare. 

 
När det gäller utställningen på NBV kändes det en stund osäkert om vi skulle kunna genomföra den, dels på 
grund av att Altansukh Demberel (Agi), som assisterade oss förra året, tyvärr inte var kvar där längre, dels 
med tanke på att vi ombads vakta ganska många dagar själva. Men det löste sig genom att vi kunde ändra 
lite på utställningstiden, så att vi slapp vakta och kunde ha inlämning och vernissage efter att Stripa-utställ-
ningen kommit igång. Richard Brixel ställde upp även här och berättade om bakgrunden till Konstens Vecka. 
Vi är nöjda över att ha genomfört utställningen, och även den har fått lovord från många håll. 

TACK alla ni medlemmar som med er konst bidrog till att 30-årsjubileet av Konstens Vecka blev så lyckat, 
både i Stripa och på NBV! Och ett särskilt TACK till RICHARD som tog Konstens Vecka till Sverige för 30 år 
sedan och som berättade om det på vernissagerna, och till THOMAS som kom med idén till utställningen i 
Stripa och som även haft ansvaret för den och sporrat oss med sin entusiasm!  

Vi har kunnat dela ut en symbolisk utställnings- och även MU-medverkansersättning för utställningen i 
Stripa. Vi ansökte ju från Sparbanksstiftelsen Bergslagen om 100 000 kr  i projektbidrag och fick 40 000 kr. 
Denna summa har vi fördelat enligt följande: milersättning 18:50 för resor med bil, utställningsersättning 
300 kr till samtliga 20 utställare, dessutom MU-ersättning 700 kr till de 15 utställare som deltagit i plane-
ringsmötena inför utställningen.                                                                                                                                     
Vi har också delat ut en symbolisk utställningsersättning på 300 kr till de 22 konstnärer som deltog i utställ-
ningen på NBV. (Togs inte från sparbankspengarna.) 

Eftersom vi har träffats så mycket i sommar och höst med anledning av de två utställningarna har vi slo-
pat höstens medlemsmöte och ser i stället fram emot årsmötet i mars. På dagordningen står då bl.a. en 
inbjudan vi fått att ställa ut i Nora Konsthall sommaren 2017. 

Nu tackar vi för det gångna året och önskar er EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2016! 

Hälsningar styrelsen  
Astri, Lena, Jonas och Catarina 
_______________________________________________________________________________________ 

PS från Astri: Tyvärr råkade jag strax före utställningen på NBV bryta lårbenet och hamnade på lasarettet. 
Jag har kunnat vara med i arbetet inför utställningen ändå, tack vare att styrelsen hållit kontakt genom te-
lefonmöten och sms och att Annika har hjälpt mig med datorarbetet.  


