14 maj 2018

PRESSMEDDELANDE: Konst åt alla-utställning i Värmland
20 konstnärer från Värmland medverkar med ett 60-tal konstverk på Konst åt allautställning i Älvenäs bygdegård 22–27 maj. För några dagar bli bygdegården i Vålberg
en konsthall, något som föreningen ser fram emot.
– Det här blir en ny och spännande erfarenhet för bygdegården, säger Hasse Abrahamson,
ordförande i Älvenäs bygdegårdsförening. Vi tackade snabbt ja när vi erbjöds att bli lokala
värdar för Konst åt alla.
– Konst åt alla skapar konsthallar på platser som kanske aldrig tidigare visat konst, berättar
Stefan Löfgren, konst- och kulturkonsulent på Bygdegårdarnas Riksförbund.
Genom Konst åt alla sprids kultur – i det här fallet konst – över hela landet. Där Konst åt alla
arrangeras, bjuds yrkesverksamma konstnärer in från den aktuella regionen. Under Konst åt
alla i Älvenäs den 22–27 maj, medverkar 20 värmländska konstnärer, inom olika skilda
tekniker, med bland annat foto, skulptur, keramik och verk i olja. Varje konstnär får medverka
med max tre verk vardera och verken får vara inte äldre än tre år och all konst är till salu.
Älvenäs bygdegårdsföreningen hoppas att utställningen blir en upplevelse för folk i bygden,
som dessutom sätter bygdegården på den värmländska kartan.
– Vi har ställt iordning och fräschat upp lokalen, provrest tält, bakat fikabröd, sökt och fått
bidrag från Karlstad kommun, bokat landshövdingen för invigningen och mycket annat.
Arbetet och ett antal planeringsmöten har vi genomfört som studiecirkel genom
Studieförbundet Vuxenskolan, säger Hasse Abrahamsson.
Vålbergsskolan kommer att besöka utställningen, skapa sina egna verk och göra en egen
utställning den 29–30 maj med vernissage den 29 maj.
– Skolans bildlärare tände på konceptet och ordnar en temadag för sina elever i årskurs 7,
säger Hasse Abrahamson. Det blir besök i bygdegården och med inspiration från
utställningen jobbar de vidare med egna bilder och dikter.
Tillsammans har de tre riksorganisationerna som står bakom Konst åt alla närmare 2 600
medlemsföreningar, varav 1 427 är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Värmland är
BR:s största bygdegårdsdistrikt – sett till antal medlemsföreningar – med 120 föreningar.
– Konst åt alla är vårt sätt att arbete med allas rätt till kultur i hela landet, säger Stefan
Löfgren. Hela landet är täckt av kulturscener, träffpunkter och mötesplatser för demokrati.
Älvenäs bygdegårdsförening är laddade inför utställningen.
– Vi tror att det kan bli spännande möten mellan besökare, konsten och konstnärer och att nya
besökare hittar till bygdegården, avslutar Hasse Abrahamson. Det känns viktigt att visa att
bygdegårdar kan vara en mötesplats mellan konstnärer och publik. Parallellt med
utställningen är det också olika aktiviteter varje dag till exempel kommer Dennis
Hjalmarsson, från tv-programmet Lerins lärlingar, på torsdag,

Kontaktuppgifter
Stefan Löfgren, konst- och kulturkonsulent, Bygdegårdarnas Riksförbund
stefan.lofgren@bygdegardarna.se eller 070–347 43 86
Hasse Abrahamson, ordförande, Älvenäs bygdegårdsförening
hasse.abrahamson@hotmail.com eller 070–616 64 99
Om Konst åt alla
Konst åt alla är en folkrörelsesatsning som smyckat ut det offentliga rummet med
verklighetens konst sedan 1977. Det är ett samarrangemang mellan de tre riksorganisationerna
Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen
Våra Gårdar. Varje år arrangeras utställningar i organisationernas egna lokaler; i ett
folketshus, bygdegård eller ordenshus. Värd för den specifika utställningen är en av
medlemsföreningarna. Ett hundratal konstverks köps in årligen, av yrkesverksamma
konstnärer, genom ett statligt anslag via Kulturrådet. Den inköpta konsten deponeras sedan i
respektive riksorganisations medlemsföreningarnas lokaler, över hela landet.
Om Älvenäs bygdegård och föreningens verksamhet
Älvenäs bygdegårdsförening finns i Vålberg, Karlstads kommun, cirka 20 kilometer väster
om Karlstad. Föreningen bildades den 23 september 2009 och den 1 juni 2010 skänkte Nor
Segerstads församling huset till föreningen. Huset var tidigare ett församlingshem, byggt
1951. Sedan 2011 arrenderar föreningen Älvenäsparken som ligger intill bygdegården.
Föreningen har 135 medlemmar.
Återkommande arrangemang är nationaldagsfirande, midsommarfest i Älvenäsparken,
återträff för folk som vuxit upp på eller har anknytning till orten och föreställningar i
samarbete med Riksteatern Värmland. Förslag till aktiviteter kommer ofta från medlemmar.
Till exempel ukulelegruppen Helge som ofta spelar på äldreboende runt om i Värmland,
bingo och musikkvällar, ungdomsverksamhet med pysselkvällar. Ungdomsgruppen har också
ordnat pyssel för barn på Ikea. Bygdegården hyrs också ut för sammankomster och privata
tillställningar.
Arrangörer
Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar och Riksorganisationen Folkets
Hus och Parker
Konst åt alla i samarbete med Karlstads kommun, Studieförbundet Vuxenskolan,
Vålbergsskolan, Riksteatern Värmland, Värmlands bygdegårdsdistrikt och alla medverkande.
Mer information Konst åt alla:
www.konståtalla.nu
www.facebook.com/konstatalla
Mer information Älvenäs bygdegård:
www.bygdegardarna.se/alvenas
www.facebook.com/%C3%84lven%C3%A4s-Bygdeg%C3%A5rdsf%C3%B6rening378076145711945

Tider och aktiviteter för Konst åt alla-utställningen på Älvenäs bygdegård
Pressvisning: Måndag 21 maj klockan 10.00
Vernissage: Tisdag 22 maj klockan 18.00
Öppettider
Tisdag
Onsdag till fredag
Lördag till söndag

kl. 17.00–20.00
kl. 15.00–19.00
kl. 11.00–16.00

Program
Tisdag 22 maj
18.00 Vernissage/invigning med landshövding Kenneth Johansson
Torsdag 24 maj
18.00 Dennis Hjalmarsson, en av deltagarna från tv-programmet Lerins lärlingar, kommer och
berättar
Fredag 25 maj
15.00–17.00 Skapa i betong
Lördag 26 maj
11.00–16.00 Familjedag med ansiktsmålning och lekar
Söndag 27 maj
15.00 Finissage – kom och var med vid utställningens stängning

Medverkande konstnärer:
Annika Eriksdotter

Kerstin Wessberg

Niklas Engvall

Bertil Bengtsson

Kjell Sundberg

Simon Torssell Lerin

David Tedfeldt

Kristin Andreassen

Ditte Reijers

Lennart Gybrant

Ingeborg Paulsrud

Marc Broos

Jessika Thörnqvist

Margaretha Jansson

Jörgen P Karlsson

Marja Hallstensson

Karin Broos

Mona Nylin

Karin Lööf

Morgan Stenman

