
 

Konstrundan 2023 

Mittskåne  
Vår traditionella Konstrunda med buss under Långfredagen ger i år möjlighet att be-

söka utställningar som visar alster inom Keramik, Glas, Blandteknik, Skulpturer, Olja/

Akryl, Akvarell, Grafik och Foto hos inte mindre än 22 konstnärer. Vi har lagt besö-

ken på fyra olika ställen - ett samlingsvernissage på sevärda och mäktiga Hovdala slott 

(med servering av förmiddagskaffe) samt tre koncentrerade adresser som ger möjlig-

het att se de olika konstarterna. Dessa är Hässleholmsgården, Stiftsgården Åkersberg 

(där vi också äter dagens lunch) samt Medborgarhuset i Eslöv (utsedd till Sveriges trå-

kigaste stad enligt omröstningar - också en sevärdhet!).  

 
Vi reserverar oss för att det kan  komma att bli vissa förändringar av programmet.   

På nästa sida kan du flyktigt bekanta dig med årets tänkta konstnärer. 

 

 Avresa : Långfredagen den 7/4         Pris 795:- 
 Priset inkluderar  Resa med helturistbuss, förmiddagskaffe, ev entré till utställningarna,  

           lunch och busskaffe under hemresan. 

 

 Avresa:       Ut:  Hem: 

 Gbg Clarion Post Hotel     07.30  20.15 

  Mölndal         07.45  20.00 

 Kungsbacka, Tingberget    08.00  19.45 

 Varberg, Björkäng      08.30  19.15 

 Falkenberg, Mc Donalds E6   08.50  19.00 

 



Nästa stopp blir på Hässleholmsgården med 8 –10 konstnärer. Här träf-
far vi Anna Stina Purk och Inga Leu som jobbar med akvarell men 
även Thomas Bertdahl Olja/Akryl och Lillemor Larsson Keramik. 

Vi inleder årets Konstrunda med att be-
söka Hovdala slott och ett samlingsver-
nissage. Här serveras vi också förmid-
dagskaffe på Fröknarnas kafe´. 
Bland utställarna hittar vi 
Linda Herrlin - Keramik 
Kerstin Enarsson - Akvarell 
Lotta Hallin –Blandteknik 

Vårt sista stopp blir på Med-
borgarhuset i Eslöv. Grafik, 
Foto och Keramik finns 
bland konstarterna som 
ställs ut av Elisabeth Ru-
dolvsson, Gabriel Oduro, 
Kirsten Andersson, Eva 
Hansson och Britt Wenner-
mark 

Den tredje utställningen vi besöker är på Siftsgården Åkersberg där vi 
också får avnjuta dagens lunch. Ett tiotal konstnärer visar sina alster 
inom bl a Glas, Olja/Akryl, Skulptur och olika blandtekniker. Anton 
Lindell, Maria Sjöö och Ulf  Brandtman är några av de  vi ges tillfälle 
att träffa 
 

Dagsprogram 


