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Det var ett innehållsrikt jubileumsår då klubben fyllde
75 och ﬁrade stort med en överdådig fest, en elegant
jubileumsskrift och ett stort antal ﬁna medlemsutställningar.
Som vanligt hade vi ﬂera mycket intressanta föreläsningar,
ﬁlmaftnar och nytillskottet lördagsmusiken, musiken mitt
i konsten, blev otroligt välbesökt. Detta i snabba drag vad
som hände under året men vi går tillbaka till början.
Jubileumsskriften blev färdigtryckt i början av året och
hade in i det sista en hårt arbetande redaktion bestående
av Anette Krantz som skötte layouten,. Birgitta Dahlström
som redigerade och stöttade med idéer och tankar samt
Lisbet Ahnoﬀ som skrev texten. Resultatet blev en elegant
skrift med många bilder och intressant innehåll med både
gammalt och nytt.
Jubileumskriften

75-årsfesten 23 februari hade planerats av en
festkommitté bestående av Lena Birath, Birgitta
Neckvall, Anna Ruckman, Gudrun Blom, Barbro Bud
Andersson, Annika Kjell Nyberg och Jon Forssman.
Inbjudningskort och biljetter utformades av JennyWiik.
Det blev en fantastisk fest med välkomstdrink, musik,
underhållning och dans. Italiensk buﬀé med vin,
kåserier, kaﬀe och tårta. Både Visans Vänners lokaler
och Konstnärsklubbens hade tagits i bruk för en fest
som rörde sig på olika plan. Alla kunde inte vara med
på allt. Lars-Eje Larsson och Sven-Robert Lundqvist
festtalade, Jon Forssman spelade piano till Birgitta
Neckvall som läste dikter. Flamencodansare uppträdde
både där uppe och där nere. Samtidigt pågick ett
bildband som visade valda delar av klubbens historia
från 1933 och fram till våra dagar.
Flamenco med Martina Cortoban

Våren bjöd på två jubileumsutställningar där alla
medlemmar kunde ställa ut med fyra konstverk var.
De hölls 19 jan - 3 feb samt 19 apr - 11 maj och
blev mycket välbesökta.
Under våren ställde också många medlemmar ut i
Galleri Majnabbe. Man kan säga att hela våren var
vikt för medlemsutställningar.

Den traditionella konstresan och vårfesten slogs

Lena Rydén

ihop till en vårutﬂykt 17 maj till Gunnebo Slott
i Mölndal. Solen värmde och vi hade picknick
i det gröna. Sedan tittade vi på den fantastiska
kryddträdgården och alla planteringar som
började spira inför Göteborgs Lustgårdar.
Föreläsningar under våren och hösten. Den 2
april talade Lennart Didoﬀ ”Fritt ur hjärtat”
om ord och bilder under hans egen utställning i
galleriet. Den 2 okt kl. talade Per Dahlstrand om
”Särlingar i konsten” och de han studerat närmare
personligen. Den 13 nov talade Lena Rydén om
”Erotiken i konsten” - egna och andras bilder.
Alla föreläsningarna var välbesökta och mycket
uppskattade.
Edward Brutynski ”Manufactured landscapes”

Henry Darger ”In the realms of the umreal”

Första ﬁlmaftonen under hösten den 9 okt tog upp
temat om särlingskonst och visade en skickligt gjord
dokumentär ”In the Realms of the Unreal” om
särlingen Henry Darger från Chigago i USA. Den
andra ﬁlmaftonen 20 nov bjöd på en dokumentär,
”Manufactured Landscapes”, om den kanadensiske
fotografen Edward Burtynsky som visade hans
arbete och fanastiska fotograﬁer i storformat över det
industriellt formade landskapet. Verkligen suggestivt.

Lördagsmusiken ”Musiken mitt i konsten”
lanserades under jubileumshösten 2008 och har
fortsatt in 2009. Eva Christoﬀersson som hållit i att
engagera musiker ger en kort sammanfattning.
Daviud Bäck

September/ Britt Ling och Barbro Friden framför
Lars Forsell melodier, Välbesökt och uppskattat!
Karin Klingenstierna ”jazz på svenska”, jazz, pop,
egna och andras låtar, ackompanjerad av Lars LIM
Moberg. En entertainer och sångerska av yppersta
klass.
Oktober / Flamenco musik, sång och dans. Martina
Cortoban dans, Emil Pernblad gitarr samt Marianne
Holmboe sång och slagverk. En stor och begeistrad

Adelina Lundell

publik!! Applåderna vill aldrig ta slut, det blev ﬂera
extranummer.
Christer Larsson från visgruppen KAL och Adelina
Lundell, bjöd på kända och okända visor med sång,
piano och gitarr. Högklassig underhållning med
värme och glimten i ögat.
November/ Bäck Brothers – jazz, afro och soul.
David Bäck keyboard, Anders Bäck altsax och
Andreas på bas. Kanon! Jazz + måleri = sant.

Emma Nordlund ”Musikaliskt måleri” våren 2009

Krokin hade sedvanligt en varierat program med inslag av musik och dans
och olika formspråk. Ann-Pia Azizuddin och ﬂera med henne har ansvarat för
tillfällena.



Vår årliga målarresa den 27 - 29 september gick till Varberg, där vi bodde på
vandrarhemmet på fästningen. Vi var 10 konstnärer som målade och hade
trevlig samvaro i en inspirerande miljö.


På Julfesten den 12 dec spelade Axel & Band, (3pers) dvs Axel Krantz, med
bl.a. Fanny Emerus, bas gitarr, keyboard, trummor och sång. Jazz, rock, standardlåtar, samt svenskt i M Zetterlunds efterföljd.
Ett dignande buﬀébord, luciaspex, julsånger och dans. Årets ”granpristagare”
ﬁck sina barr. Årets kamratstipendiat blev Annika Kjell-Nyberg för sina insatser
i klubbmästeriet


Styrelsearbetet har varit omfattande men också intressant och roligt under
avslappnade tillfällen med knytkalas. Vi har träﬀats c:a 8 gånger varav en del
varit möten för medlemsutskick. Vi i styrelsen har varit Davey Hammarsten,
Jon Forssman, Lena Birath, Gudrun Nilsson, Eva Christoﬀerson, Birgitta
Neckvall, Birgitta Dahlström, Gunilla Wilén och Ann Ericsson.


Nya medlemmar 2008: Kerstin Åsling-Sundberg, Stefan Ceder, Monica
Funck, Agnes Velander, Magnus Reisne, Ove Ottosson, Antonio Priore, Fredrik
Johansson, Bengt Johansson, Marianne Hultberg, Sten Flyckt, Gunilla Wrenby,
Gun Ulriksson, Rebecka Lundh, Mona Hellsing Troili, Karin Berglund, Ebbe
Pettersson (återinträde)
Nya stödmedlemmar 2008: Eva Hallström, Eva Bogren, Irene Bercovitz, Lena
Sandberg
Antal medlemmar 31/12 2008: 217
Antal stödjande 31/12 2008: 32
Hedersmedlemmar: Tore Ahnoﬀ, Lillmor Almsenius, Willard Lindh, Märtha
Bengtsson, Arne Thalén, Sture Lorentzon, Sten Lindholm, Lars Eje Larsson
(heders ordförande)
Avlidna medlemmar: Ivar Pettersson, Yngve Petersen, Li Kronvall, Britta
Emanuelson, Inga Tankred, Inger Manne
Styrelsen tackar för gott samarbete
För styrelsen
Davey Hammarsten

Kustens Hus

