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Kära medlemmar,

Äntligen har pandemin lugnat ner sig lite och 
samhället har börjat släppa på sina restriktioner. 
Klippans konstförening har i och med det kommit 
igång med utställningar i konsthallen igen och den 
28:e augusti är det dags för Johanna Törnqvist – jag 
hoppas vi ses där! Självklart fortsätter vi att hålla 
avstånd och erbjuda munskydd och handsprit på 
våra utställningar, av hänsyn till de som kanske 
ännu inte hunnit eller kunnat vaccinera sig.

Vi i styrelsen ser fram emot en aktiv höst med 
mycket engagemang. Vi ska bland annat vara med 
i Bästa Biennalen i år (bastabiennalen.se) vilket 
vi med spänning ser fram emot! 

Förhoppningsvis håller sig pandemin i schack 
under hösten så vi kan hålla årsmötet med 
årslotteri på samma sätt som vi alltid gjort – i 
konsthallen med högt medlemsdeltagande. 
 



Sist men inte minst är det äntligen dags för 
julsalongen igen – utställningen för alla er 
fantastiska hobbykonstnärer. Mer information 
finner ni i detta nummer av KlippArt.

Vi vill också påminna om att betala årsavgiften om 
ni inte redan har gjort det. Ambitionen för vår lilla 
men ack så viktiga konstförening är att fortsätta 
vara en drivande kraft i kommunens kulturvärld 
och vi hoppas på att ni vill fortsätta vara kvar och 
uppleva en spännande framtid med oss! Kanske 
är du till och med nyfiken på styrelsen och kan 
tänka dig att vara med? Hör då av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,
Tina Edlund
Ordförande Klippans Konstförening 
klippan.konstforeningar.se



Johanna Törnqvist

28 augusti - 3 oktober
Vernissage lördagen 28 augusti kl 18-20 

Side Effects

Följt av konstert med LT Fisk - start kl 20
Fri entré, gratis sittplatsbiljett hämtas på Klippans Bibliotek



Annika Zetterström

9 oktober - 2 december
Vernissage lördagen 9 oktober kl 13-15

Annika Zetterström



Julsalong
Klippans konstförening bjuder in alla oetablerade 
konstnärer i Klippans kommun att delta i 
Julsalong 2021! Julsalong består av samlade verk 
av kommunens invånare och är ett ypperligt 
tillfälle för alla er som håller på med konst, men 
av någon anledning inte är eller vill vara etablerad 
som konstnär.

Utställningen äger rum 11 december 2021 - 23 
januari 2022. 
Du ska vara över 18 år och bosatt i Klippans 
kommun för att få deltaga. Du får lämna in tre 
verk, men det är inte säkert att alla dina verk får 
plats. 

Mer information för dig som är intresserad av att 
medverka kommer i nästa KlippArt någon gång i 
oktober/november.



OBS!

Du har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften 
för 2021? 
Det är viktigt att stödja oss så vi har möjlighet 
att fortsätta driva vår lilla förening framåt. Glöm 
inte att ange ert namn och medlemsnummer när 
ni betalar in. 
Medlemsavgiften är fortfarande enbart 250 
kronor per år.

Swish: 123 087 9502
Bankgiro: 699-7548

I enlighet med GDPR har vi inte rättighet att  
upprätthålla register utan personens medgivande. 
Genom att betala in årsavgiften samtycker du till 
att dina personuppgifter används av Klippans 
Konstförening.
Vill du av någon anledning inte kvarstå i vårt 
register vänligen meddela oss via mejl eller 
telefonnummer:

info@klippanskonstforening.se
0709-62 22 32




