
Hjärtligt välkomna till utställningen
”MIN NYTTA AV BILDÄMNET” 

i Åmåls Konsthall 16 juli - 20 aug 2016.
Vernissage lördagen den 16 juli kl 12-14

Öppettider:  Måndag & onsdag 12-19.     Tisdag, torsdag och fredag 10-17.    Lördagar 10-13

20 före detta elever vid Kristinebergskolan och Karlbergsgymnasiet be-
rättar i text och bild hur de använt sina kunskaper i ämnet. Några är på 

väg i sin karriär andra är väl etablerade inom sina yrken.

 
Under vernissagen har ni möjlighet att träffa utställarna själva, dvs. tidigare elever 

som gjort sin skolgång på Norrtull, Kristineberg och/eller Karlbergsgymnasiet i Åmål. 
(Se bifogad affisch)

 
För många av dessa ”elever” har, vid sidan om bildämnet, Dalslands Konstförenings elevstipendium betytt 
mycket. Det kan ha varit just den uppmuntran och stöd en ung människa behöver, för att våga välja att satsa 
på sitt bildskapande och förverkliga sin dröm. (Dalslands Konstförenings elevstipendium innebär att en pojk 
eller flicka i åldern 17-22 år  som är folkbokförd i landskapet har fått en veckas konstutbildning på Kyrkeruds 
folkhögskola med valfri inriktning. Eleven har också fått mat och logi under utbildningsveckan).

På samma sätt skulle säkert Åmåls kommuns kulturstipendium till  Åmåls-ungdomar i åldern 16-25 år kunna 
ha en liknande betydelse. Där är stipendiet en penningsumma på 5000 kr, som givetvis skulle kunna använ-
das på ett likartat sätt som Dalslands Konstförening gjort.

Vi hoppas att den här utställningen kommer att inspirera och informera en ung 
publik att också våga välja BILD och se möjligheter till olika estetiska yrkesval.

Arrangörer är Åmåls kommun, Gunilla Kjellstedt och Björn Carlén (bägge före detta bildlärare vid Kristineberg-
skolan respektive Karlbergsgymnasiet)
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