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BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!
Man väntar otåligt på vårvärmen, en lång kall vinter har vi haft. KFA, satsar
stort under 2012, med nya projekt som sommarsalong i Göteborg, nya
samarbetspartner och medlemsvärvning. Vi arbetar aktivt med att få ut fler nr
av tidningen Artär. Den 21 april håller vi föreningstämma i Göteborg
(kallelse har utgått).

Inbjudan till samlingsutställning på Tjörn
(Bohuslän), Säby gård.
Medlemmar i Konstnarsalliansen inbjuds att medverka på samlingsvisning på
Säby gård (www.saby.se), konstgård med kaffeservering, Tjörn.
Två utställningar planeras, vecka 25 och vecka 26. Kostnad per deltagare 500
kr. Sista anmälningsdag är 15 maj. Anmälan görs via brev, e-post,
telefon, ej sms.

Länka Din hemsida på: konstnarsalliansen.se
medlem kan du få länka din hemsida från KFAs, vi lägger in dig under
rubriken ”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet!  E-post:
kansli@konstnarsalliansen.se

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré
(  medlemskort)  
Grenen Konstmuseum, Skagen, fri entré, Färgfabriken i Stockholm och i
Östersund, erhåller medlemmar fri entré.
Carl Larsson Gården, Sundborn, medlemmar betalar 50 kr entré, ord.avgift
145 kr.

Liljevalchs konsthall Stockholm reducerad entré 60 kr, för medlemmar,
Nationalmuseum Stockholm gäller reducerad entré,



Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Tjörn,  vi betalar halv entré mot
uppvisande av medlemskort.
Prins Eugén Walemarsudde Stockholm, medlem betalar 80 kr/entré

Göteborgs konstmuseum och konsthall, Götaplatsen, fri entré
Nationalmuseum Stockholm, reducerad entré med 20 kr till samlingarna. Vid
specialutställningar gäller reducerad entréavgift.

Aguélimuseet, Norra Esplanaden, Sala. Fri entré,
Östergötlands länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping, fri entré
De flesta konstmuseer i landet erbjuder medlemmar fri entré mot uppvisande
av medlemskort.
Vi kommer även att arbeta för att medlemmar i KFA kommer in fritt på
konstmuseer i Danmark, Finland.
Kulturhuset i Stockholm, Sergels torg, fri entré.

Galleri 40, Stockholm
Galleri 40 i Stockholm (www.galleri40.se) erbjuder 10% rabatterad hyra
för medlemmarna. Under vissa veckor, vid sommarperioden och jul,
kan man få hyra galleriet för halva priset. Kontaktpersonen är Daniel
Garcia, tel. 070-781 93 99, eller e-post, info@galleri40.se. 

Föreningsstämma för KFA!
Den 21 april håller Konstnärsalliansen sin föreningsstämma i Göteborg, se tidigare
kallelse.Stämman ska i vanlig ordning godkänna årsberättelse och välja styrelse.

Om du vill beställa årsmöteshandlingarna så gör det via e-posten:
kansli@konstnarsalliansen.se  , så skickar kansliet underlaget.  

Tävlingsprogram

Minnesmonument för veteraner vid Sjöhistoriska museet i

Stockholm,Tävlingsform
Regeringen har givit Försvarsmakten i uppdrag att anlägga ett minnesmonument
för veteraner framför Sjöhistoriska museet på Kungliga Djurgården. Projektet är ett
led iregeringens beslut om att genomföra en samlad svensk veteransoldatpolitik.
Uppdraget ska genomföras i samverkan med andra berörda myndigheteroch
organisationer såsom Kungliga Hovstaterna/Kungliga Djurgårdens Förvaltning,
Statens konstråd, Statens försvarshistoriska museer/Försvarets traditionsnämnd,
Statens maritima museer/ Sjöhistoriska museet
och veteranorganisationerna.  Statens konstråd inbjuder härmed i samarbete med
Försvarsmakten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning in till en allmän tävling för
yrkesverksamma konstnärer.



Svenskar i internationella insatser
Svenska myndigheter sänder ut personal som deltar i internationella fredsinsatser i
olika delar av världen. Insatserna leds av FN, NATO, EU, OSSE eller andra
internationella och regionala organisationer. Detövergripande målet med
insatserna är att stoppa krig, hantera konflikter och lägga grunden till en fredlig
utveckling i det drabbade landet eller området.
Hemvändande personal från dessa insatser benämns ibland veteraner, ibland något
annat, i Försvarsmakten benämns de veteransoldater. Sedan mitten av 1950-talet
har närmare 120 000 svenskar deltagit i fredsinsatser i fler än 60 länder, dessa
svenskar har militär, polisiär och civil bakgrund och är män och kvinnor i alla
åldrar från hela landet.

Tävlingens syfte
Tävlingen syftar till att få in förslag till konstnärlig gestaltning av ett
minnesmonument för veteraner och annan personal som tjänstgjort i
internationella fredsinsatser och ska uppföras på Kungliga Djurgården framför
Sjöhistoriska museet. Tävlingens syfte är också att utse den konstnär som i
samarbete med utsedd landskapsarkitekt ska realisera monumentet.

Tävlingen är en öppen projekttävling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling
(2007: 1091), och programmet är upprättat i enlighet med ”Regler för svenska
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”
1998. Reglerna gäller om inte programmet anger annat.

Tävlingsperiod
Tävlingen pågår under perioden 10 mars – 14 juni 2012.
Offentliggörande av pristagare tillkännages under

Handbok för konstnärer!
Beställ KFA:s egen Handbok för konstnärer.
Den kostar 80 kr + porto.
Här finner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska regler som
gäller vid moms och beskattning. Här finns material om kommissionsförsäljning och
upphovsrättsregler, om A-kassan etc. Arbetsmarknad för konstnärer, mönsterskydd,
ersättningar till konstnärer.
Kontakta kansliet: 073-7070555. eller e-posta: kansli@konstnarsalliansen.se
____________________________________________________________

Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161.

Papper för Konstnärer
Här erhåller medlemmar i KFA 10% rabatt på allt sortiment. Butiken erbjuder, akvarellpapper från
Moulin de larroque, Indiskt akvarellpapper, grafikpapper BFK Rives, tunna papper från Indien och
Japan m m.
Adress: Upplandsgatan 37, Stockholm. Tel. 08-327191. e-post: pfk@pappersbutiken.se,



Ansökningstider för bild och form
Här anger vi datum när din ansökan ska ha kommit in till Konstnärsnämnden. Observera att
poststämpelns datum inte har någon betydelse, det krävs att ansökan finns hos oss på utsatt tid. En
digital ansökan kan du lämna fram till kl 24.00 sista ansökningsdagen, men kom ihåg att kontrollera
vad som gäller för eventuella bilagor och arbetsprover om du söker digitalt. 

Ansökningstider år 2012
(tid för beslut inom parentes)

10 maj
Arbetsstipendier (september) 14 maj Internationellt kulturutbyte (juni)

13 augusti
Internationellt kulturutbyte (september) 12 november  Internationellt kulturutbyte
(december) 

26 november
Kostnadskrävande arbete/projekt (mars)

 

118 miljoner kr till off. Konst.
Under 2012 kan du som konstnär lämna intresseanmälan till
konstnärliga gestaltningsuppdrag för Nya Karolinska Solna
Nya Karolinska Solna är det hittills största konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. Skanska
Healthcare AB som är beställare och köpare av den fasta konsten kommer under våren 2012 att
inbjuda konstnärer till att göra en intresseanmälan. Landstingets kulturförvaltning har del i
urvalsprocessen och kommer för Skanska Healthcare AB:s räkning att hantera
intresseanmälningarna.
Du som är intresserad av information om kommande uppdrag till Nya Karolinska Solna, lägg upp
konto i kulturförvaltningens CV-databas Konstnärsbasen http://konstnarsbasen.kun.sll.se
------------------------------------------------------

Nya konstnärliga utsmyckningar
Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Internmedicin, Södersjukhuset
Endokrinologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
ECMO Centrum Karolinska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Göran Terrassen
Neonatalavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Hälsningar
KFA-kansli i Göteborg   Trevlig vår …..............






