
                                           

 

Välkommen att dela konstupplevelser med oss 2023 
 
Fyra spännande After Work inplanerade under 2023 
I samarbete med Galleri Lindberg kommer vi att arrangera AW på Kulturcentrum 
Ebeneser, två på våren och två på hösten. Inplanerade datum är: 24 februari, 5 maj,  
29 september och den 24 november. 
 
Vid årets första AW får vi möta den spännande konstnären och formgivaren Lotta 
Lampa, född 1981 och boende i Kalix.  
Tid och plats: 24 februari, kl 17.15 – 18.00, Kulturcentrum Ebeneser 
 
Lotta Lampa är utbildad på Beckmans Designhögskola i Stockholm samt International 
Design Academy by Luxury Living Group, Forli, Italien. Lotta Lampas estetik är 
utmanande och refererar både till postmodernism och raggarkultur. Hennes 
designprocess består av enkla linjer och humor, objekten skissas upp snabbt och stort, 
gärna direkt i materialet. Med starka former, material och färgval finns en vågad 
lekfullhet i allt från Lampas bruksföremål till konstverk.  Läs mer 
 
Årsmöte 2023 med konstlotteri  
Den 21 mars kl 18.00, IOGT-lokalen, Köpmantorget, Luleå. Årsmöteshandlingar 
kommer att vara tillgängliga på Luleå Konstförenings hemsida. Inköpta konstverk från 
2022, som lottas ut i samband med årsmötet, finns uppställda från klockan 16.30. 
Konstverk inköpta 2022 
 
”Vävda rum” – Sveriges största utställning av offentlig konst 
Våren 2023 firar Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 50-årsjubileum. Tillsammans 
med övriga medlemmar är vi inbjudna att delta i firandet genom att vara med i Sveriges 
(kanske världens!) största utställning av offentlig konst som gjorts med den nya 
spännande tekniken Augmented Reality (AR). Kontaktperson för Luleå Konstförening är 
Dennis Pettersson. På Sveriges Konstföreningars hemsida finns information om 
projektet ”Vävda rum”. Läs mer  
 
Dags att betala medlemsavgiften 
Vi hoppas att du vill vara medlem hos oss även 2023. Medlemsavgiften är som tidigare 
250 kronor och 150 kronor för tillkommande familjemedlem.  
Som tidigare gäller att Du som betalar in medlemsavgiften senast den 1 mars 
2023 deltar i utlottningen av en ”Helggourmetpåse” från Hemmagastronomi. 
 
Du kan betala medlemsavgiften på följande sätt 

1. Genom inbetalningskort till bankgiro 5610-1447eller 
2. Via internetbanken till bankgiro 5610-1447  

 
Information om våra olika aktiviteter publiceras på hemsidan 
https://lulea.konstforeningar.se/ 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kent Ögren 
Ordförande 
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