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VI FIRAR 18 ÅR SOM KONSTRUNDA. Varmt välkomna till  öppna ateljéer, 
verkstäder och gallerier, gästutställare,  samt  flera andra arrangemang under hela fyra dagar. 
Vi utlovar fest och upplevelser utöver det vanliga.  

Ombergsbygdens kulturarbetarförening – OMKULTURs – årliga Konst- och Kulturrunda 
är under Kristi Himmelsfärds helg , en tid med skön försommar. Vi bjuder på spännande 
möten och rik kultur i en fantastisk natur. 

Vi önskar alla besökare rika upplevelser och sköna intryck. Planera redan 
nu er resa till vår konst- och kulturrunda i ett underbart landskap just när det är som allra 
vackrast. Solen kommer att skina under hela konstrundan, något annat är vi inte vana vid. Ta 
gärna tillfället i akt att stanna några dagar. De flesta av bygdens näringsställen såsom 
vandrarhem, hotell och restauranger samarbetar dessutom med oss under dessa fyra dagar.



OMKULTUR är en förening av yrkesverksamma konstnärer och 
kulturarbetare. Under året som gått  har många av våra medlemmar  varit engagerade 
med egna utställningar och kulturprojekt. Tillsammans och i samarbete med lokal 
affärsverksamhet har vi, sedan drygt ett år,   ett galleri i Ödeshög; GALLERI OMKULTUR, 
beläget centralt vid torget, Johannaplatsen, där man kunnat se verk från flertalet deltagare i  
föreningen. Öppet året runt. 
Här kommer årets samlingsutställning att vara. Förra året med en för konstrundan spontant 
skapad Skulptur Park på torget utanför, -kanske även så, i år.
Konstrundan som vi årligen har vid Kristi Himmelsfärd är en av årets stora händelser i 
föreningen. Vi lägger ned mycket passion och arbete för att ni ska få uppleva det bästa av oss.

Vi vill med detta tidiga utskick måna om dig som välkommen gäst. 
Mera utförligt material och information om Konstrundan 2018 finns efterhand att hämta på 
vår hemsida www.omkultur.se eller så ber vi dig att ta kontakt med oss via mejl. Vi hjälper er 
gärna när ni vill planera ert besök.

Välkommen

Karin Langhard/ordförande                             mail: omkulturinfo@gmail.com

För mer information besök vår hemsida

www.omkultur.se

Ombergsbygden öster om Vättern med Omberg, Tåkern, slätten, skogen och  
ljuset har alltid utövat en stark dragningskraft på människor. Här arbetar  
även idag påfallande många kulturarbetare som alla vill visa dig sina verk  

och berätta om sin verksamhet.
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