Verksamhetsplan Alvikstorpets Vänförening för 2020
Föreningens huvudsakliga uppgift är att driva galleriet Galleraget på ett
professionellt sätt men utan vinstsyfte. Alla konstnärer är välkomna att ansöka
om att ställa ut. De som anses hålla en bra kvalitet och/eller har intressant konst,
får ställa ut och sälja sina alster, till en låg hyresavgift och obligatoriskt
medlemskap i vår förening det år man ställer ut, gärna längre! Barn och
ungdomar får ställa ut gratis och har inga kvalitetskrav på sig. Vi vill stimulera
människor i alla åldrar att skapa och dela sitt intresse att uttrycka sig genom
konst.
Galleraget har ca 30 utställningar per år, fördelat på vår- och hösttermin, som
besöks av folk från hela Stor-Stockholmsområdet.
Galleraget upplåts också för kurser och föreläsningar när det finns möjlighet. De
är kopplade till konstutövning exempelvis måleri, träarbete, skapande i lera,
metall, men också inom musik. Föreningen samarbetar med Alvikstorpets
konstverkstad och ibland med Studieförbundet-Vuxenskolan och Kulturskolan.
Plan 2020
Fortsatt erbjuda utställare i Galleraget en bra service, bred marknadsföring,
och utställning till låg kostnad i fräsch lokal. En trevlig, intressant mötesplats
för allmänheten.
Workshop för barn-ungdomar i Alvikstorpet och Galleraget. Kurser i målning
och keramikarbete för subventionerad deltagaravgift. Syftet är att stärka barns
nyfikenhet och självförtroende i att skapa och berätta genom konstutövning.
Anordna keramikkurser för barn med el utan vuxen på februari-sommar och
höstloven. Samt vuxen-kurser i skulptering och drejning - rabatterade
deltagaravgifter genom medlemsregistrering och speciella rabatter för
pensionärer och studerande.
Utveckla TorparSalongen som vi startade upp i maj 2017. 2020 års
TorparSalong blir tillägnad minnet av Ann-Marie Bodor som genom en donation
ger oss möjlighet att bjuda in 5-7 utvalda konstnärer att visa sina konst under
perioden 4 – 8 april.
Konstrundan i Västerort, genomfördes första gången Allhelgonahelgen 2016,
samt i september 2017 och oktober 2018. Vi gör tillsvidare uppehåll med
konstrundan men återkommer om det.
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