Verksamhetsplan Alvikstorpets Vänförening för 2018
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 och har inga kvalitets krav på
sig, vi vill stimulera ungdomen i att skapa. 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 och Studieförbundet i
dessa kursupplägg.
Plan 2018
Upprepa och utveckla Torpardagarna (26+27/5-18) som vi startade upp i maj
2017. Samarbetade då liksom nu i år med Stockholms Kulturskola i detta musiksång-dans-teater och konstprojekt och som är öppet och gratis för allmänheten
att besöka och i viss mån interagera i.
Temat för eventet ska harmoniera med Alvikstorpets omgivning och inte vara
störande för de boende. 2018 års tema kommer att beslutas ihop med
Kulturskolan under mars-april. Syftet med projektet är att skapa ett harmoniskt
event som samlar och underhåller alla åldrar. En kulturell aktivitet för familjer.
Förutsättning för genomförandet är att vi får stöd från Bromma stadsdelsnämnd
i finansieringen.
Workshop för barn-ungdomar i Alvikstorpet och Galleraget. Kurser i målning
och keramikarbete för subventionerad deltagaravgift som möjliggörs genom
föreningsstöd från Bromma stadsdelsnämnd. Syftet är att stärka barns
nyfikenhet och självförtroende i att skapa och berätta genom konstutövning.
Konstrundan i Västerort, som första gången genomfördes Allhelgonahelgen
2016, samt i september 2017, planeras 20+21/10 2018. Förra årets konstrunda
blev även den mycket lyckad. Vi räknar med att ca 40 utställare deltar i år,
samma antal som 2017. Samlingspresentation av konstnärerna sker i Galleraget
samt i kulturföreningen Trappans annex i Vällingby som vi inlett samarbete med.
Arrangemanget är avhängigt ekonomiskt stöd från Bromma och HässelbyVällingby stadsdelsnämnder, som också möjliggjorde Konstrundan 2016 och
2017.
Konstkalendern i Västerort 2019
Är en idé om att 12 st konstnärer presenteras i en årskalender. Årligen
återkommande. Bilder och text, tävlingar, korsord etc. Planerad finansiering
genom försäljning av kalendern och stöd av Bromma och Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnder samt rabatter av sponsorer.
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