Verksamhetsplan för

Mål och vision
Vårt mål är att vara en mötesplats i området för människor
med ett gemensamt intresse för konst och kultur. Vi vill med
vår verksamhet visa på kraften och betydelsen av konstnärligt arbete i gemenskapens och integrationens tjänst.
Vår vision är att vi som förening ska vara en stark och enad
kulturell kraft i vår stadsdel med tydlig och stolt identitet,
en välkänd och stabil kulturinrättning med socialt engagemang. Vi arbetar medvetet för att påverka samhällsutvecklingen i Husby genom kulturell verksamhet.
I en tid av våld, ilska, sorg och smärta frågar vi oss - Kan
vi i Husby Konst & Hantverksförening bidra till en positiv
samhällsutveckling i vårt närområde? Är det vi har att erbjuda relevant ur den aspekten?
Vår ambition är att vara en mötesplats, en gemenskap
som spränger gränser och är inkluderande, där intresset för konst, hantverk och kultur är det enande kittet.
Vi tror på långsiktighet, kontinuitet, öppenhet och lättillgänglighet. Men når vi ut? Finns behov i vårt bostadsområde som vi kan vara med och fylla?
Vi har självförtroende, efter våra 20 år på Husby Gård har
intresset för vår verksamhet bara växt och
växt. Men vad kan vi göra mer? Satsar
vi rätt? Når vi de som bäst skulle behöva?
Under 2022 planerar vi att satsa
lite extra på tre verksamhetsområden: familjedagar, konstakuten och en öppen verksamhet
för ungdomar. Vi hoppas och tror
att detta kan bidra till gemenskap
och trivsel och där var och en som
deltar blir sedd, mött och respekterad.
Vi vill även ta tillvara deltagarnas kunskaper, önskemål
och behov. Ur detta kan möjligheter födas!
Detta är något om hur vi i det lilla kan vara med och
bidra på ett positivt sätt till vårt områdes gemenskap
och välbefinnande, där vi använder våra kompetenser
och vårt engagemang till nytta och gagn för andra! Vår
förening verkar via konst och kultur men vi ser det även
nödvändigt att tillsammans med andra aktiva i vårt område, verka för hopp och framtidstro.
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Organisation
Ledning och samordning

HKHF (Husby Konst & Hantverksförening) samordnas av
styrelsen tillsammans med verksamhetsansvarig samt
arbetsgrupper bestående av medlemmar, personal och
styrelseledamöter.

Styrelsen

HKHFs styrelse har kunskap om föreningens löpande
verksamhet genom att verksamhetsansvarig deltar som
adjungerad på styrelsemöten. Styrelsen ansvarar för
verksamheten och fattar alla större beslut tiden mellan årsmötena samt är arbetsgivare för föreningens anställda. Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter samt
3 suppleanter. Styrelsen planerar och kallar till ordinarie
årsmöte senast i april månad samt halvårsmöte i november varje år.

Anställda

2022 har Föreningen 3 1/2 fast anställda samt 2 personer
anställda på tidsbegränsade anställningar. Alla arbetar i
nära samarbete med föreningens olika uppdragsgivare
såsom Kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Rinkeby-Kista sdf och Studieförbundet Vuxenskolan samt mer
tillfälliga uppdragsgivare.
De anställdas arbete innebär att sköta om Husby Gård som
samlingslokal, anordna och ansvara för praktik- och sysselsättningsplatser för några av områdets arbetssökande,
erbjuda lovverksamhet för barn, anordna kursverksamhet
och öppna verkstäder; arbeta med utställningsverksamheten; sköta den löpande dagliga administrationen på
gården, såsom bokningar, uthyrningar, marknadsföring,
största delen av bokföringen, städning samt se till att kaféet är bemannat och att det finns hembakt bröd.

Arbetsgrupper

Inom HKHF finns arbetsgrupper som planerar och genomför verksamhet inom dessa områden:
Butiksgruppen. Ansvarar för utbud och presentation i
butiken.
Utställningsgruppen. Förbereder nästkommande års
utställningsprogram i konsthallen.
Arrangemangsgruppen. Husby Gårdsdagen, Jul i vårt
hus, Medlemskonstutställningen.
H K artgroup. Medlemmar som söker och arrangerar
utställningar utanför Husby Gård.
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Art & craft gruppen. Medlemmar som arrangerar Rakubränningar och andra utomhuskeramikbränningar samt
utmanar varandra i olika uppdrag såsom t.ex att göra
muggar och assietter till kafét.

Medlemmar

Föreningen har omkring 180 betalande medlemmar
med 25 olika ursprungsländer representerade.
Som medlem stödjer man den verksamhet som bedrivs
och ställer upp med ideellt arbete i mån av förmåga och
tid. Som medlem kan man engagera sig i några av de olika arbetsgrupperna, dessa grupper består av medlemmar och personal.
Som medlem har man möjlighet att vara kursledare
inom sitt kunskapsområde. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och de har sista ordet vad gäller
lämplighet och behov.
Omkring 8 av våra medlemmar hyr in sig i privata eller
delade ateljéer på gården.
En gång per år erbjuds de som hyr ateljé att ställa ut i
Galleri Husby Gård.
Alla medlemmar med behov av ateljéplats får lämna in
skriftlig intresseanmälan till styrelsen, intresseanmälan
måste förnyas varje år. Kontrakten gäller två år.
Om ingen kö förekommer kan man få fortsätta hyra.
Alla medlemmar har möjlighet att ställa sig på kö för att
ställa ut i storstugans kafé.
Som medlem har man också möjlighet att delta i den årligt återkommande medlemsutställningen i Konsthallen.
För en subventionerad avgift har man som medlem möjlighet att hyra tid i någon av de 6 verkstäderna på gården. Materialkostnad tillkommer. Man måste påvisa kompetens för att få ansvaret att nyttja verkstäderna. Vill du
veta mer kan du kontakta personalen under dagtid.
Söndagar är gratis tid i verkstäderna för medlemmar.
Som medlem får du rabatterat pris i kafét. Ta med medlemskortet om du inte är välkänd.
Föreningen köper in konst till ett värde av 6.000 kr årligen utan medlemmar. Varje medlem har en lott i vårt
årliga konstlotteri, med dragning under vårens ordinarie
årsmöte.
Medlemmar får information om föreningens verksamhet
varje månad, via mail och för dem utan mail per post.
Två gånger per år bjuds alla in till fest.
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Två gånger per år anordnas medlemsforum, då vi tar upp
aktuella ämnen och medlemmarna har möjlighet att ge
sina synpunkter.
Två gånger per år kallas till årsmöte, ett ordinarie i april
då verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt
val till ny styrelse sker och ett höstmöte då verksamhetsplan, budget och fastställande av nästa års medlemsavgift beslutas samt kommande års utställningsprogram.
Medlem har möjlighet att söka föreningens stipendium
på 10.000 kr en gång per år.
Medlemmar förväntas hjälpa till att bemanna utställningarna i konsthallen under helgerna samt i de större
arrangemangen under året.

Utåtriktad verksamhet
Arbetsträning Samarbete med AF

På Husby Gård har vi under lång tid regelbundet tagit
emot arbetssökande vuxna samt personer med nedsatt
arbetsförmåga. Vissa år har vi haft möjlighet att ta emot
en stor grupp, senaste åren lite färre. Under 2022 räknar
vi med att ta emot ett mindre antal.
Sommar- höstlov- och jullovsjobbare
Varje år tar vi emot ett antal ungdomar från stadsdelsförvaltningens satsning på feriejobb för många av stadsdelens skollediga ungdomar. Vi erbjuder handledning och
arbetsuppgifter och stadsdelen står för löner till ungdomarna. Även ungdomar som behöver PRAO tar vi emot
i möjligaste mån.
Skapande verksamhet
Även 2022 kommer vi fortsätta med att
erbjuda områdets skollediga barn att
varje lov delta i Art Camp. Vi vänder
oss till barn från 9 år och uppåt,
som får komma och jobba med
olikakonstnärliga uttryckssätt och
får upplevelser av att skapa själva.
De får jobba med keramik, grafik,
batik, måleri, film, pyssel, teater mm.
Detta har sedan många år varit ett
samarbete med Rinkeby/Kista sdf, Svenska bostäder och sedan 2021 med Kulturförvaltningen. Vi
fortsätter även i år att samarbeta med Grafiska sällskapet
kring grafik och screentryck under sommarlovet.
Konstakuten
Konstakuten är vår uppsökande mobila verksamhet, några av våra pedagoger tar med material, idéer, handledning
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och söker upp barn och ungdomar i parker, på gårdar och
torg, för att nå de som ännu inte hittat oss och vår verksamhet.
Familjedagar
Vår särskilda satsning där vi kommer erbjuda gemenskap och upplevelser i inplanerade Familjedagar vid ett
flertal tillfällen under året där vi kommer inbjuda familjer
som vi på olika sätt kommit i kontakt med genom vår
verksamhet. Vi tänker erbjuda skapande verksamhet,
kontakt- och samarbetsövningar, baka in kulturhistoria
och närområdeskunskap, göra studiebesök till andra kulturaktörer i området, inbjuda gäster. Vi vill även ta tillvara
deltagarnas kunskaper, önskemål och behov.
Öppna verkstäder för ungdomar
En eftermiddag/kväll bokas verkstäderna
för tonåringar. Vi kommer att erbjuda
många olika konstnärliga uttryck.
Inbjudna gäster och studiebesök.
Handledning utefter teman och
tekniker.
Gruppverksamhet
Förskolor och skolklasser har möjlighet att boka in sig för skapande
verksamhet. Vi har senaste året sett
en ökande trend och vi har haft svårt
att ta emot alla som velat boka in sig.
Öppna Verkstäder
För vuxna erbjuder vi öppna verkstäder varje onsdag
kl.10-13, under terminerna. Ingen kursavgift endast materialkostnad. Man kan man prova på att jobba med
lera och måla under ledning av handledare. Detta är ett
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Vi jobbar för att hyresbolagen ska vilja vara med
och stötta denna verksamhet eftersom vi i första hand
vänder oss till boende i vårt bostadsområde med denna
verksamhet.
Kamratcirklar
Som medlem har man möjlighet att gå samman med andra intresserade och starta en kamratcirkel, som t.ex HK
Artgroup som anordnar konstutställningar för gruppen i
lokaler utanför Husby Gård eller Art & craftgruppen som
fördjupar sig i någon teknik inom keramiken eller rakubränner keramik utomhus. Det finns även möjlighet att
starta kamratcirklar i andra tekniker och ämnnen.
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Kurser
Genom Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Stockholm
kan man även bli kursledare i olika ämnen. SV erbjuder
utbildning för kursledare och är de som har sista ordet
vad gäller lämplighet hos personen och behov av kursledare i aktuellt ämne. Som medlem kan man erbjuda sig

vara kursledare om man har särskilda kunskaper att dela
med sig av.

Samarbeten
Mittiprickteatern
Sommaren 2022 planeras att på nytt ta upp sommarteatern i trädgården på Husby Gård. Då kommer det att
spelas Djungelboken. Teatern spelas av professionella
skådespelare tillsammans med barn och ungdomar från
vår stadsdel.
Skolor och förskolor i vårt närområde.
Husby Gårdsskolan, Oxhagsskolan , Kvarnbackaskolan
och Fryshuset är de skolor vi just nu samarbetar med.
Svenska Bostäder
Sedan några år tillbaka har vi ett samarbete kring sommarens Art camp och samtal har hållits under hösten
2021 om utökat samarbete!
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har stött vår verksamhet på olika sätt, under alla år som vi bedrivit verksamhet
på Husby Gård, t.ex genom Föreningsbidrag eller I.O.P
(idéburet offentligt partnerskap).
Stockholms Kulturförvaltning
Varje år söker vi ett kulturstöd från Stockholms kulturförvaltning för vårt utställningsprogram i Husby Konsthall
och vi brukar bli beviljade.
VIDA – Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet
Sedan några år tillbaka har vi påbörjat ett samarbete
med VIDA. Arbetsmarknadsförvaltningen, enheten för
flyktingsamordning har vänt sig till oss och frågat om
vi vill ta emot personer för språkträning i vår skapande
verksamhet minst 8 tillfällen och minst 1 timme åt gången. Vi har gett plats åt några personer per år och planerar
att fortsätta även år 2022. Det har varit
spännande och givande möten.
Läslandet
Vid flera tillfällen under året
kommer Läslandet till vår trädgård med levande berättande
utifrån böcker.
Sthlm Väst tjej-och kvinnojour
De har startat upp ett kvinnorum för
kvinnor som lever i missbruk och utsatthet. De vill gärna
påbörja ett samarbete med oss inom skapande verksamhet.
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Kista SC
De samarbetar med oss kring barn och ungdomsverksamhet där vi bidrar med skapande verksamhet i deras
sport och kulturevenemang.

Verksamhet
Uthyrningsverksamheten
Vårt egentliga uppdrag gentemot Kulturförvaltningen,
som alltså är anledningen till att vi kan vara på Husby
Gård och bedriva vår verksamhet här. Detta åtagande
ger oss ett verksamhetsbidrag som är en ekonomisk
grund för verksamheten.
Uppdraget går ut på att vi, i de lokaler som är lämpliga
för uthyrning, såsom konsthallen, storstugan och konferensrummet, ska upplåta lokalerna till uthyrning för
möten, konferenser och fester. Viss tid bedriver vi egen
verksamhet i lokalerna; konstutställningar, möten, daglig verksamhet med olika sysslor.
Vi hyr ut till privatpersoner och grupper som vill ordna
egna fester eller möten. Vi hyr även ut till förvaltningar,
företag, skolor/förskolor, föreningar, teatrar m.fl.
Kafé
Som hjärta i verksamheten finns vårt kafé med hembakt
bröd. kafét är ofta första kontakten med vår verksamhet, i anslutning till kafét finns information
om vad vi har att erbjuda av aktiviteter. Öppettider är alla dagar 12-16.
I kafét i storstugan sker dessutom
bokning och nyckelutlämning till
medlemmar som vill hyra någon
av verkstäderna. Öppet samma
tider som kaféts öppettider.
2022 kommer vi att fortsätta med
Afternoon tea sista helgen varje månad. Då serveras snittar, scones, marmelader och små goda bakverk samt en
kanna rykande hett te. Kostnaden är 80 kr för medlemmar och 100 kr för övriga.
Varje onsdag kl. 12-14 är man välkommen till vegetarisk
sopplunch inklusive konst i Galleri Husby Gård och Husby Konsthall. Kostnad för medlemmar är 60 kr inkl. hembakt bröd och kaffe.

7

Hantverksbutik
I anslutning till kafét har föreningen en hantverksbutik
där medlemmar kan lämna in konst- och hantverk till
försäljning. Föreningen tar 10% i provision. Butiken har
samma öppettider som kafét.

Husby Konsthall
Föreningen har en tillsatt arbetsgrupp bestående av personalrepresentant, styrelserepresentant samt medlemmar som jobbar fram ett utställningsförslag för nästkommande år.
Husby Konst & Hantverksförening bedriver sedan många
år utställningsverksamhet i Husby Konsthall. Kombinationen av verkstäder för konst- och konsthantverk, utställningslokalerna i Konsthallen och Galleriet, och kaféverksamheten med möteslokaler är unik och viktig i
ytterstadens kulturutbud.
Konsthallen visar utställningar av såväl nya som etablerade konstnärer med en blandning av skulptur, bildkonst,
installationer och performance.
2022 års förslag till utställningsprogram är:
12.2-6.3 2022. Ines Sebalj – I hennes spår. En fotoutställning om psykisk ohälsa.
Ines växte upp med en psykiskt sjuk mamma och bodde
dels med min mamma, dels på barnhem,
i fosterfamilj och även ett år hos sin
mormor i forna Jugoslavien där
hon också gick i skola under ett
turbulent år. ”I hennes spår” är
en gestaltning av hennes egna
upplevelser om hur det är att
växa upp med en psykiskt sjuk
förälder i de här fallet, diagnosen
schizofreni.
Upplevelserna har gemensamma utgångspunkter med övrig psykisk ohälsa och därför vill
hon tillgängliggöra sin berättelse. Det är gestaltande bilder av en speciell period i barndomen. Ett slags självbiografiskt nedslag i en brokig familjs historia som kretsar
kring en mor och en dotter. Det handlar om att splittras
och återigen mötas och om att leva med disharmoni och
uppbrott.
12.3-27.3 Shamsi Moseli. Barn och Kärlek
Shamsi Moseli är konstnär och verksam i Stockholm. Hon
tog sin magister examen från HDK (Högskolan för Design
och Konsthantverk) våren 1997. Hon har haft flera konstutställningar och genomfört egna projekt både i Sverige och utomlands.
”Barn och kärlek” är först och främst
en kulturöverskridande konstform
där barnen möter och bekräftar sig
själva. Det är också ett möte mellan barnen och vuxna med fokus
på barnens sätt att uppleva vuxnas
beteende och få möjlighet och arena
att uttrycka det.
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Projektets kärna utgörs av barnens fantasi, kreativa förmåga och behovet att uttrycka det. För att finna tilltänkt målgrupp vänder vi oss till skolor där elever med olika etniska,
sociala, religiösa och nationella bakgrund nås. Shamsi leder barnen när dom med hjälp av skulptur gestaltar sina
tankar och känslor om kärlek och sig själva. Hennes avsikt är att få dem fokuserade på alla sina sinnen kring det
konstruktiva inom människan, gestalta det, forma i lera
och ge det ett namn.
2.4-1.5 2022 Husby berättar
Denna utställning kommer visa upp föremål som boende
i Järva under utställningsperioden lämnat in att förvaltas
av Husby Konsthall. Föremålen kan vara nyproducerade,
arvegods, eget eller köpt, vi sätter inga begränsningar
förutom ett, att föremålen kommer med en berättelse
som människorna under utställningsperioden vill berätta genom att ställa ut föremålet. Målet är att boende i
området ska känna sig representerade i kulturen genom
de olika föremål som visas upp. Husbys vårsalong men
utan jury, allt som lämnas in kommer visas upp.
20.8-4.9 2022 Medlemskonstutställning inkl. kulturstråket
I anslutning till vår årliga medlemskonstutställning i Husby
Konsthall kommer vi även vidga möjligheten att ställa ut
konst att gälla även längs det nya kulturstråket med de 12
konstpodierna längs gångvägen upp till Husby centrum.
10.9-25.9 2022 En EU migrant berättar (oklar titel än så
länge)
Nytt för år 2022 är också att vi tänker bjuda in Maria, en
Romsk EU migrant i en fotoutställning. Hon har med engångskameror fotat sin hemmiljö i Rumänien och även
hur hon bor här i Sverige. Vi vill medverka till att visa en
mer nyanserad och rättvisande bild av en medmänniska
i utsatthet. Vi kommer kontakta nätverket för utsatta EU
migrater för ett samarbete kring denna utställning för
samtal och föreläsningar.
1.10-16.10 2022 Galleritid. (Här ges möjlighet för konstgrupper att hyra konsthallen).
22.10-13.11 2022. 5 Kvinnor – Så mycket bättre
En konstnärsgrupp bestående av 5 kvinnor som alla arbetar i varsitt material/teknik. Glas, keramik, teckning,
stickning och bildväv.
Gruppen önskar göra en grupputställning där de tolkar
ett verk ur varandras konstnärskap. En parafras, eller som
det heter i musikens värld: en cover. Med titeln ”Så mycket bättre”, som de lånat av TV-programmet med samma
namn, där artister tolkar varandras låtar, vill de låna över
musikens starka tradition av att tolka andras verk utan
att för den delen stjäla eller göra ett övertramp.
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Tolkningen sker i den som tolkars eget material/teknik.
Som en översättning av en tanke i ett material till ett annat. Eftersom de alla tar utgångspunkt i ett material de är
utbildade inom kommer detta bli en stark visuell utställning med hög hantverksskicklighet.
Medverkande: Fanny Bylund, Cecilia Pfaff, Tone Linghult,
Rebecka Stone och Nanny Rådenman.
19.11-27.11. 2022 Ljuskonstvernissage i samband med
Ljusfesten 19.11.
3.12-11.12 2022 Pepparkakshusutställning. Vernissage.
Föreningen har i många år presenterat en liten pepparkakshusutställning i anslutning till vår
traditionella ”jul i vårt hus” i början av december, men under 2022
vill vi satsa stort, vår vision är att
hela konsthallen ska fyllas av pepparkakshus. Vi kommer vända oss till elever i
olika konstskolor, samt medlemmar och allmänheten. Vi
kommer erbjuda tillverkning på plats. Utställningen pågår en vecka och allmänheten inbjuds.
Galleri Husby Gård
I vårt kafé som vi även kallar Galleri Husby Gård, har medlemmar möjlighet att ställa ut men även allmänheten är
välkommen att hyra tid för utställning. Medlemmar betalar 500 kr, icke medlemmar 1.200 kr för en period om
två veckor. På kontorsdörren kan du skriva upp ditt intresse att ställa ut.
2022-års program är ännu inte färdigbokat men dessa
konstnärer har skrivit på intresseanmälan:
15.1-30.1 5.2-20.2 *26.2-13.3 (även Afternoon tea) 19.3-3.4 Sumia Madi
9.4-1.5 Myada Jassim (lite längre period eftersom det är
Påsk med några stängda dagar)
7.5-29.5 Farideh Eblaghlan (lite längre period eftersom
det är Kristi himmelsfärd med några stängda dagar)
4.6-26.6 (lite längre period eftersom det är Midsommar med några stängda dagar) 27.6-10.7 Mittiprickteatern
16.7-31.7 6.8-21.8 27.8-11.9 17.9-2.10 8.10-23.10 *29.10-13.11 (även Afternoon tea) 19.11-4.12 10.12-7.1 2022 Piglet (lite längre period eftersom det
är Jul, nyår och trettonhelgen med flera stängda dagar)
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Konstrundan i Husby
Under coronapandemin när vi behövde ett uppehåll i vår
utställningsverksamhet inomhus, föddes idén att lära
känna konsten utomhus i vårt område. Det visade sig att
Husby hade en mängd konstverk som man kanske inte
ägnat så stor uppmärksamhet. Vi sammanställde en folder som finns att få i våra byggnader, där kan man läsa
lite om varje konstverk samt hitta en karta över Husby
och konstverkens placering. På vår hemsida finns en digital variant av konstrundan.

Större arrangemang
Hitta i ditt Husby
Sedan en tid tillbaka har vi, olika kulturaktörer i Husby,
samverkat kring ett påskevenemang för mellanstadiebarn
en dag under påsklovet. Tanken är att barnen ska känna
större trygghet i Husby genom denna aktivitet då vi besöker alla platser och träffar all personal, får skojiga uppgifter
att utföra. Allt avslutas med lekar och fika. De lära känna
personal och platser i Husby som erbjuder aktiviteter för
deras åldersgrupp och ser att ledarna känner varann och
ordnar gemensam aktivitet tillsammans.
Valborg
Den 30 april planerar vi att återigen, efter två års väntande pga covid 19, fira Valborg på Husby Gård tillsammans
med flera aktiva grupper såsom Norra Järva Stadsdelsråd, Husby Kulturkvarter och Husby socialdemokratiska
förening. Det blir femkamp för barnen, fackeltåg som
tänder elden, vårtal och musikunderhållning.
Loppis
Årets vårloppis blir söndagen den 29 maj kl.12 -17. Under
många år har Husby värnat om traditionen att ha loppis i
trädgården på Husby Gård. Om vädret är med oss blir det
en festdag då många kommer för att sälja och köpa begagnade saker till billigt pris. Traditionen
ärvde vi när vi tog över verksamheten
på Husby Gård 2002 och vi fortsätter så länge behovet finns. Det är
ett sätt för oss att sprida kunskap
om oss och ett sätt att lära känna
varandra. En plats kostar 100 kr.
Husby Gårdsdagen
Den 20 augusti infaller årets Husby
Gårdsdag. Husby Gårdsdagens är en
dag då lokalt verksamma föreningar/grupper bjuder på sig själva och visar vilken kapacitet av goda
initiativ som finns i vårt område. Dagen är ett samarbete
med Husby Kulturkvarter, Norra Järva Stadsdelsråd, Norra
Järva scoutkår, Radio Peyvand, PRO m.fl.
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Ljus i Husby
I samarbete med Husby Kulturkvarter bjuder vi in boende till en ljusfest den 4 december, då vi i årets mörkaste tid vill visa på ljusets kraft. Vi lyser upp mörkret med
ljuslyktor och eld, bjuder på värmande dryck och piroger
och avslutar med att välkomna in till konsthallens ljuskonstutställning.
Jul i vårt hus
Lördagen den 4 december bjuder vi in till julstämning
på Husby Gård. I år planerar vi för den största
pepparkakshusutställningen hittills!
Allmänheten inbjuds att delta med
egenbakade hus i fantasifulla utföranden. Vi vänder oss till alltifrån
förskolor, konststuderande till pensionärer.
Hantverksbutiken är fylld med julsaker. Vi har lotteri, tomten tar emot
på vinden och det är konstutställning
och öppet i verkstäderna mm.
Programinslag
I anslutning till utställningarna kommer vi erbjuda möjlighet att samtala med utställande konstnärer och samtala kring utställningarna och aktuella frågor. Vi kommer
även anordna gemenskapskvällar med olika temat och
inbjudna gäster.
I verkstäderna kommer vi inbjuda till ämnesspecifika program och workshops såsom t.ex raku, alternativa keramikbränningar, grafiktekniker eller filmvisning.
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Verksamhetsledaren
har ordet
Ett nytt verksamhetsår är som ett oskrivet blad även
fast planering och förväntningar naturligtvis finns. Det
finns mycket som kan sätta käppar i hjulet och försvåra och förändra planerna, men det har visat sig hittills att vi har en förmåga att acceptera och anpassa
oss och att vi faktiskt kan få till det riktigt bra trots allt.
Nu står vi inför 2022, ingen av oss vet vad detta år kommer att ha med sig för överraskningar, både positiva och
negativa, det är bara att våga följa med och göra vad
vi kan för att följa våra ambitioner och planer och låta
drömmar fortsätta att drömmas.
Från februari 2022 kommer jag att påbörja en långsam
nedtrappning av mitt arbete på Husby Gård, jag kommer
inte sluta men kommer gå ner något i tid eftersom jag
uppnått pensionsåldern. Nu kommer en yngre kraft att
få axla verksamhetsledarrollen, Arash! Jag ser med tillförsikt och förväntan fram emot detta och önskar att ni
ska ta emot honom med samma kärlek som ni har tagit
emot mig!
Piglet
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