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Clara Lundgren

Clara har gått på Konstlinjen i Lund och Grafisk
Design vid Malmö Högskola. Hon växte upp på
Gotland men bor sedan drygt tio år i Malmö. Den
fantastiska naturen och ljuset från Gotland bär hon
med sig och det sipprar fram i hennes konst, liksom
hennes engagemang för djur. När hon inte jobbar
med konst hittar man henne oftast på hästryggen.
Hennes målningar har visats i olika delar av Sverige
och i ett flertal andra länder.

Vernissage 16 maj klockan 10.00-13.00.
Eftersom vi eventuellt kommer att behöva begränsa
antalet personer inne i konsthallen har vi valt att
ändra vernissagetiden den här gången till bibliotekets
öppettider. Hoppas ni har förståelse för det här.
Vänligen stanna hemma om ni har några symptom
på förkylning. För er som inte har möjlighet att
komma på vernissagen kommer vi att erbjuda något
extra på vår hemsida så håll utkik där efter Claras
konst.

Jasmine Cederqvist
27 juni - 23 augusti

Vernissage lördagen den 27 juni
13.00 - 15.00

Anne Maria Udsen

29 augusti - 4 oktober
Vernissage lördagen den 29 augusti 13.00 - 15.00
Utställningens öppettider följer Klippans biblioteks
öppettider.

Kära medlemmar,
Vi lever i en turbulent tid. Som ni vet har pandemin
påverkat vår vardag på många sätt. För oss blev
det en självklarhet att skjuta upp Ida Bentingers
utställning eftersom hon kom från norra Italien. Vi
har istället erbjudit henne att ställa ut i december i
år, något hon tackat ja till, så vi kommer trots allt få
möjlighet att se hennes fantastiska målningar.
Vi valde även att ställa in vår årliga påskresa eftersom
vi vet att många av våra medlemmar är i riskgruppen
och vi ville inte utsätta er för några risker. Vi planerar
att anordna en resa till sensommaren istället. Har ni
några förslag får ni gärna tipsa oss.
Vår nästa utställare, Clara Lundgren, kommer att
ställa ut som planerat men vi vill be er som kommer
på vernissagen att visa extra hänsyn. Kom inte om
ni känner er minsta förkylda och tänk på att inte ta
varandra i hand samt håll avstånd till varandra.

- Tina Edlund
Ord. Klippans konstförening
info@klippanskonstforening.se
0709 - 62 22 32

Ida Bentinger
Idas utställning är framskjutet till December 2020.
Vi återkommer med datum och tid.

Nya styrelsemedlemmar sökes!
På grund av personliga omständigheter har vi flera
styrelsemedlemmar som tvingats hoppa av. Därför
söker vi nu intressenter som kan tänka sig att ersätta
dessa. På grund av rådande situation har vi tittat
närmare på våra stadgar och kommit överens om att
de behöver moderniseras. Vi planerar att uppdatera
dem inför kommande årsmötet då vi också väljer in
de nya styrelsemedlemmarna.
Är du intresserad av en mer aktiv roll i vår föreningen,
hör av dig!
info@klippanskonstforening.se
0709 - 62 22 32

