VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsår 2022

Föreningens namn:

Föreningen Tallbos Vänner

Planerad verksamhet: I hopp om att det går att genomföra p g a covid-19.
Verksamheten för år 2022 kommer i stort att ske efter samma upplägg som för år 2020. Tyvärr blev
det ingen verksamhet på Tallbo år 2020, p g a covid-19, men allt var redan klart, utställningar och
övriga kulturella program, då allt blev inställt. Vi skall i görligaste mån genomföra 2020-års
planering för 2022. Konstnärsmuseet i huvudbyggnaden samt gallerierna är öppna lördagar och
söndagar under sommarsäsongen från mitten av maj till mitten av augusti och dessutom även för
grupp- och enstaka besök under vardagar efter förbokning.
Konstutställningar planeras under samma tid i fyra gallerier, i tre utställningsperioder. För elever på
Gullhedsskolan i Järbo anordnas studiebesök för studerande, i samarbete med teckningsläraren. De
inbjuds att ställa ut sina teckningar mm i Åstugan.
Våra värdpar ansvarar för information och kaffeservering i samband med öppethållandet under
helgerna. De ställer upp ideellt och rekryteras främst från Järbo- Kungsfors och
Kungsbergsområdena.
Förutom programverksamhet arbetar Vännerna, i samverkan med Stiftelsen Tallbo, även med
underhåll av fastighet och trädgård.
Föreningen deltar i kommunens turist- och föreningsnätverk och för ut aktuell information om
verksamheten på Tallbo genom annonsering, egen hemsida www.tallbo.se och genom Sveriges
Konstföreningars (SKR) hemsida. Dessutom sprids Tallbos egna foldrar och affischer ang
sommarens utställningar och program runt om i Gästrikland med omnejd.
Tallbos Vänner delar årligen ut ett Tallbostipendium till minne av konstnären Ecke Hedberg och
makarna Gurli och Sigge Lindwall. Stipendiaten utses av Konstskolan i Gävle.
2022 års mål är att öka antalet besökare främst genom grupparrangemang i samarbete med och
inom turistverksamheten.
All verksamhet vid konstnärshemmet Tallbo sker på ideell basis för att bevara, vårda och driva
denna vackra miljö, som utgör en del av Gästriklands kulturella besöksmål.
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