Verksamhetsplan Alvikstorpets Vänförening för 2017
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, och de som anses hålla en bra kvalitet på sin
konst får ställa ut och sälja sina alster till en låg hyresavgift och med
krav på medlemskap i vår förening. Barn och ungdomar får ställa ut
gratis. Vi har ca 30 utställningar per år.
Galleraget upplåts också för kurser under perioder när det är ledigt.
Kurserna är kopplade till konstutövning exempelvis måleri, träarbete,
skapande i lera mm. Föreningen samarbetar med Alvikstorpets
konstverkstad i dessa kursupplägg, administrativt och organisatoriskt.
Plan 2017
Starta en årligen återkommande Vårsalong med ca 10 speciellt
inbjudna konstnärer i Galleraget. Tanken är att sprida kännedom om
och intresse för Alvikstorpet och Galleraget genom en kvalitativ
utställning som tilltalar allmänheten i Bromma-Västerort.
Parallellt arrangerar vi familjeeventet ”Torpardagarna” exteriört
Alvikstorpet: Musik, trubadurer, körsångare, teater-bygdespel,
gycklare, hantverkare, kaffe & kakor mm. Varje år bestäms ett tema för
det årets Torpardagar. Temat ska harmoniera med Alvikstorpets
omgivning och inte vara störande för de boende. 2017 är temat ”Bakåt i
tiden”, dvs en återblick på hur det kunde vara vid Alvikstorpet för ca
100 år sedan.
Workshop för barn-ungdomar i Alvikstorpet och Galleraget. Kurser i
målning och keramikarbete för subventionerad deltagaravgift som
möjliggörs genom föreningsstöd från Bromma stadsdelsnämnd.
Konstrundan Bromma-Västerort, som första gången genomfördes
Allhelgonahelgen 2016, planeras också bli ett årligen återkommande
arrangemang som lyfter fram kulturen i Bromma-Västerort. Förra årets
konstrunda blev mycket lyckad. Vi hoppas därför genomföra en ny
Konstrunda i år: 30/9 - 1/10 med ca 35 utställare på 25 platser.
Samlingspresentation av konstnärerna sker i Galleraget samt i
kulturföreningen Trappans annex i Vällingby. Arrangemanget är
avhängigt ekonomiskt stöd från Bromma och Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnder, som också möjliggjorde Konstrundan 2016.
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