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Kära medlemmar,
Så står vi här då med ett helt nytt, orört konstår framför 
oss. Året som precis passerat bjöd på några utmaningar 
men också många, många höjdpunkter. Fantastiska 
utställningar som både ni medlemmar men också andra, 
långväga besökare uppskattade mycket. Vår fina, stora 
och luftiga konsthall bjuder verkligen in till spontana 
eller planerade besök. Med möjlighet till rekommenderat 
avståndshållande. 
 Konstföreningens styrelse har berikats med nya 
medlemmar under förra året och så även i år. Vi känner 
att det blåser nya, friska vindar genom vårt arbete och 
det är med glädje vi tar oss an våra uppgifter tillsammans 
och med en öppen och ömsesidig kommunikation. Vill du 
engagera dig i våra trevliga sysslor i föreningen? Tveka 
inte att kontakta oss!
 Kalendern för 2022 är varierad, spännande och 
inspirerande. Konstnärerna vill ju ställa ut och inte ställa 
in! Vissa har fått vänta en lång tid och förväntan har 
rimligtvis byggts upp till max. Vi ser fram emot välbesökta 
utställningar, trivsamma möten, festliga vernissager och 
kulturdepåer fyllda med nya upplevelser.
Följ oss gärna på våra sociala medier för senaste 
uppdateringarna. Vi finns på både Facebook och Instagram.
Mer information kring kommande utställningar finner ni 
på vår hemsida: https://klippan.konstforeningar.se/

Konstnärliga hälsningar
Styrelsen



Konstrunda i påsk!
Klippans Konstförening bjuder in till en konstrunda för 

sina medlemmar på långfredagen den 15/4 2022. 

Det kostar 150 SEK att delta och det betalas före avfärd. 

Först till kvarn gäller eftersom antalet är begränsat. Ta 

med din egen matsäck.

Anmälan görs till vår mail: 

info@klippanskonstforening.se

Tid och plats för samling meddelas när det närmar sig. 

Det är en heldagsutflykt.

Välkommen med din anmälan senast den 5/4 2022. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar på grund av 

pandemin. 



OBS! 
Passa på att betala medlemsavgift för 2022 redan 
nu så glömmer du inte bort den!
Ange namn och medlemsnummer när ni betalar in. 
Medlemsavgiften är fortfarande enbart 250 kronor 
per år. 

 
 

123 087 9502 

 

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 telefon.



Emma Hasselberg, Lotta Grimborg &
 Ellen Dynebrink

Textil
29 januari - 13 mars

Vernissage 29 januari kl 13



19 mars - 30 april

Vernissage 19 mars kl 13

Ida Bentinger
Måleri



7 maj - 19 juni

Vernissage 7 maj kl 13

Anna Sörenson Rydh
Skulptur, måleri & koncept




