
Norra Vätterns Konstrunda 
2018

28 april -1 maj
Lördag - tisdag 10 – 17

Norra Vätterns Konstrunda arrangeras (sedan 1997) varje år runt 1:a maj. 
Just i år, 2018, arrangeras Konstrundan i hela fyra dagar

mellan 28 april till 1 maj!
Från Askersund och Tiveden i norr till Motala i söder har traktens konstnärer och 

konsthantverkare öppet för besök mellan kl 10 – 17. 
Hos många av utställarna medverkar även gästutställare från

 olika delar av vårt avlånga land.
Alla konstnärer (inkl gäster) finns representerade 

på två presentationsutställningar som visas på konsthallarna i Askersund och i Motala.
 Dessa samlingsutställningar kan ses redan 21 –22 april mellan 11 –14 

och givetvis under själva Konstrundan mellan 10 – 17.
Ju närmare Konstrundan desto mera information kommer att finnas att hämta på vår 

hemsida:
www.nvbof.se

Självklart så finns vi även på Facebook och 
Instagram (@norravatternskonstrunda)



 

För mera information, besök  vår hemsida

www.nvbof.se
Vi finns självklart även på Facebook 

och Instagram (@norravatternskonstrunda.)

Det är vi konstnärer och konsthantverkare i föreningen 
Norra Vätterns Bild och Formkonstnärer, 

som varje år arrangerar Norra Vätterns Konstrunda. Vi jobbar hårt varje år med att skapa 
en så trevlig och innehållsrik Konstrunda som möjligt för besökarna. 

Allt arbete kring Konstrundan sker ideellt. Konstrundan ger nämligen oss en möjlighet till 
en härligt stimulerande dialog med besökare!  Möten sker både med dom som redan är 

”konstfrälsta” , men det sker även möten och samtal i folkbildande syfte för dom som nyss 
upptäckt konstens underbara värld !

På vår Konstrunda får besökaren upptäcka konst i alla dess olika uttrycksformer. 
Dessutom får besökaren möjlighet att personligen träffa konstnärerna/konsthantverkarna 

bakom verken och kanske även få en bakgrund till hur verket/hantverket skapats, 
i form av teknik och arbetssätt.

Vi samarbetar även med både kaféer/restauranger, och vandrarhem/hotell, 
så det finns alla möjligheter att tillbringa flera innehållsrika dagar

 med både natur- och konstupplevelser i kring Norra Vättern.
Från trolsk skog med mörka tjärnar 

till öppna landskap utmed Vätterns klara vatten, 
hälsar vi

 Varmt välkommen till en konstresa i fantastisk natur!
Leif O Pehrsson/ordförande                                                       Ingrid Almquist/kassör 

       leif@fotografera.nu                                                                               almquist.ingrid@gmail.com


