
Nyhetsbrev Dec. 2010

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)
Adress: Klippan 18, 41451 Göteborg. Tel: 073-7070555
Hemsida: www.konstnarsalliansen.se,
e-post: kansli@konstnarsalliansen.se
Organisationsnr: 802434-4767. Pg: 301427-1

HEJSAN!
ETT ERBJUDANDE
BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!
2010 Lider mot sitt slut och snart möter vi ett nytt, 2011 står för
dörren. KFA, satsar stort på nästa år med olika utställningsprojekt och
med ett nytt nr av Artär, nya samarbeten och projekt ska startas.  

KFA årsavgift 2011! Pg: 301427-1
Är 600 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 400 kr 
(enligt beslut på stämman).
Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner.
Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger. När avgiften betalats 
sänder vi ut det nya medlemskortet. OBS! inga arvoden utgår till 
styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.
Har du bytt adress el. e-postadress, så meddela kansliet detta!!

Nytt nr av tidningen Artär!!
I december utkommer att nytt nr av vår tidning Artär. Alla som är medlemmar 
erhåller tidningen gratis den ingår i medlemsavgiften. Tidningen utgår även till 
skolor, museer, bibliotek m m. 
Hjälp oss gärna med att ragga prenumeranter och se till så att det lokala
biblioteket får tidningen. Beställ extra ex.

Tävling Konstverk
Välkommen att delta i en tävling för att skapa ett konstverk för placering vid Steneby 
kyrka.

www.svenskakyrkan.se/stenebypastorat

Steneby-Tisselskogs församling inbjuder till en allmän tävling för att skapa ett konstverk att 
placeras vid Steneby kyrkogård. Steneby är beläget i Bengtsfors kommun och församlingen 
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tillhör Karlstad stift.
Bilder på den aktuella platsen finns här på vår hemsida och i vänstermenyn finns även en länk 
till en kortare film från platsen.

Målbeskrivning:

”Konstverket ska genom sin placering på toppen av den lilla bergsknallen binda samman de 
olika kyrkogårdsdelarna. Konstverket ska stå för kraft, allvar, djup och glädje. Det ska leva 
med och stå emot tidens tand.
Marken intill bergsknallen ska hållas i ordning som skött vildmark och följa årstidernas 
växlingar.”

BESTÄLL VÅR NYA FÖRETAGSFÖRSÄKRING
I samarbete med Försäkringskompaniet har vi tagit fram en helt ny 
företags/ateljéförsäkring för medlemmar i KFA. Den kostar 3.200 kr om året. Hela 
beloppet är avdragsgill i deklarationen. Man kan antingen betala hela beloppet, eller 
välja autogiro, ett visst belopp dras varje månad.
I försäkringen ingå olycksfall, utställningsförsäkring och transportförsäkring med 
tavlor, gäller i hela Norden. Kontakta KFA-kansli för ytterligare information.
Beställ gärna hela presentationen på sex sidor.

Anmäl dig till ”Konst åt alla” utställningarna!
Årligen arrangerar samlingslokalsorganisationerna Våra Gårdar och Folkets hus och
Parker olika inköpsutställningar runt om i landet, detta under namnet ”Konst åt 
alla”.
Det är samlingsutställningar som anordnas i olika Folkets hus, samlingslokaler.
Yrkesverksamma konstnärer har rätt att anmäla sitt intresse om att få medverka på
dessa utställningar, gör detta.
Adresser: Riksföreningen Våra Gårdar, kulturansvarig, Box 128 25, 112 97 
Stockholm.
Tel. 08-6726155. www.varagardar.se
Folkets Hus och Parker, Box 17194, 104 62 Stockholm. Tel: 08-4522500. 
 www.fhp.nu

Samlingsutställning på Galleri 40 i Stockholm
Konstnärsalliansen arrangerar en samlingsvisning på Galleri 40, Hornsgatan 
Stockholm under vecka 11, 2011. Utskick till medlemmarna utgick den 1 nov. 2010 
som inbjudan. KFA kan komma att arr. ytterligare en, eller två samlingsvisningar 
under våren om intresset håller i sig.

Konstnärsguiden.se Konstnärsguiden är en ny webbaserad 
informationsportal. Den förmedlar rak, enkel och aktuell information om trygghets- 
och skattesystemet. Guiden kommer att utvecklas och uppdateras kontinuerligt. 
Projektet drivs av Konstnärsnämnden.

Sök projektmedel
hemsida: www.inovativkultur.se
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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!

Sök ateljévistelse på Ricklundgården
På Ricklundgården finns två olika ateljéer. 
Stora Folkeateljén som är inrymd i huvudbyggnaden
och Annexateljén i anslutning till den gamla trivsamma sommarstugan. Folkateljén 
är på 50 kvm
med en takhöjd på 5 m. Annexateljén är på 25 kvm.
Se mer på: www.ricklundgarden.com
e-post: post@ricklundgarden.com. Tel. 0940-14368.
Ansökan om arbetsvistelse kan göras på följande address: Ricklundgården, Axel 
Aronsväg 6,

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

Stipendier och kulturpris
Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att 
utvecklas och verka i Västra Götaland. Det sker bland annat genom utdelning av stipendier och 
möjligheter till internationellt konstnärligt utbyte.

Det internationella utbytet och konkurrens utifrån blir en allt viktigare stimulans för 
kulturutövare. Inte minst är dagens kulturella mångfald en källa till inspiration och utveckling.

Västra Götalandsregionen genomför i praktiken sin kulturpolitik genom att ge skriftliga 
uppdrag och ekonomiska bidrag till regionala institutioner, organisationer och stöd till det fria 
kulturlivet. En stor del av budgeten går till institutionerna men även det fria kulturlivet och 
närmare hundra kulturorganisationer runt om i Västra Götaland får del av pengarna i form av 
verksamhetsbidrag eller projektstöd.

Läs mer om 2010 års stipendiater och kultupristagare i länkarna i högerkolumnen.

Ansökningsdagar

Sista ansökningsdag för Arbetsstipender, kulturstipendier och kulturpris är 15 december 2010. 

Gästateljéer

Västra Götalandsregionens internationella gästateljéprogram ger konstnärer och 
konsthantverkare i Västra Götaland möjlighet att söka stipendium för att arbeta och bo 
utomlands under tre månader. 

Regionen erbjuder ateljéer i Berlin, Kunming i Kina, Querétaro i Mexiko och Alexandria i 
Egypten.

3



Regionen erbjuder även konstnärer från Mexiko och Kina möjlighet att under tre månader bo 
och arbeta i en ateljé på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Gästateljévistelserna har resulterat i en mängd separat- och samlingsutställningar, såväl inom 
Västra Götalandsregionen som i övriga Sverige.

Inbjudan för ansökningar till Gästateljéstipendier 2011 finns i högerkolumnen.

Ansökningsdagar

Kuming, Kina 2011

20 februari 2011

Querétaro, Mexico 2011

20 maj 2011

Alexandria , Egypten 2011

20 maj 2011 

För mer information, kontakta:
Dan Fröberg
dan.froberg@vgregion.se 
Tel: 0702 - 42 50 49 (mån - ons)

Kulturstipendium

Kulturstipendium kan man söka för egen räkning eller föreslå för annan person

Förutsättningen är att den som söker/föreslås är verksam inom kulturlivet i Västra Götaland. 
Syftet med kulturstipendierna är att uppmuntra nyskapande och gränsöverskridande 
verksamhet och kan delas ut till personer som gör eller har gjort utmärkta insatser i kulturlivet. 
Stipendiesumman är 20 000 kr. 

Skaraborgsstipendiet

Bland de som ansöker/blir föreslagna till kulturstipendierna väljs några personer ut med 
anknytning till Skaraborgs kulturliv för ett särskilt stipendium ur Skaraborgs Jubileumsfond. 

Stipendiaterna utses av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och presenteras i samband 
med sammanträdet i juni 2011. 

Ansökan för 2011 kan göras till och med 15 december 2010. Ansökningsblanketter finns för 

nerladdning i högerkolumnen. 

Konstnärsnämnden. www.konstnarsnamnden.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. 

Inom parentes anges månaden för beslut. Samtliga sökande får besked per post eller 
elektroniskt. 

Ansökningstider år 2011
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18 januari
Utländska ateljévistelser i Berlin, Kairo, London, Rio de Janeiro/Sao Paulo, New York och 
Tokyo för bild- och formkonstnärer (mars - april).

15 februari
Internationellt kulturutbyte (mars)
Assistentstipendier (maj)

5 april
Iaspis projektateljéer (juni), ateljévistelser för nyexaminerade från konstnärliga högskolor 
(juni) 

19 april
Arbetsstipendier (september) 

17 maj
Internationellt kulturutbyte (juni)

16 augusti

Nya konsttävlingar
Tävla i konstnärlig utsmyckning utanför Spira
Landstinget bjuder nu in yrkesverksamma konstnärer att anmäla sitt intresse för ett interaktivt 
konstverk utanför Kulturhuset Spira i Jönköping, länets nya hus för scenkonst.

– Tanken är att få in många kreativa förslag till en konstnärlig utsmyckning på ytan mellan 
Kulturhuset Spira och Munksjön, säger kulturchef Jörgen Lindvall, Landstinget i Jönköpings 
län.

Tre finalister
En jury bedömer de inlämnade intresseanmälningarna och väljer ut tre finalister. 
– Finalisterna får därefter arbeta vidare och göra modeller av sina idéer. I februari utser juryn 
vinnaren, som får det konstnärliga uppdraget, berättar Kristina Gadh, som är konstansvarig 
inom Landstinget. 
Under våren visas de tre finalisternas modeller för allmänheten i paviljongen vid byggplatsen.

15 december 2010 är sista dag för att lämna in intresseanmälningarna.

Mer information på Regional utvecklings webbplats:
Konstnärlig gestaltning av interaktiv skulptur vid Kulturhuset Spira

Om tävlingen
Landstinget i Jönköpings län bjuder in till en allmän tävling, öppen för yrkesverksamma 
konstnärer. Tävlingen omfattar en interaktiv skulptur utanför Kulturhuset Spira i centrala 
Jönköping.

Konstnärer som är intresserade av att delta i tävlingen, är välkomna att skicka in 
intresseanmälan bestående av:

Beskrivning av idé och koncept (max 2 st A4) 
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CV inklusive kontaktinformation 

Referensmaterial från tidigare arbeten 

Preliminär kostnadsberäkning

Intresseanmälan ska vara Landstinget i Jönköpings län tillhanda senast den 15 december 
2010. 
Tävlingsdeltagaren ansvarar själv för samtliga eventuella fraktkostnader.

Intresseanmälningar som inkommer efter den 15 december 2010 kommer att diskvalificeras 
utan föregående bedömning.

Jury utser tre tävlingsförslag
Juryn utser den 14 januari 2011 tre finalister utifrån de inlämnade intresseanmälningarna. De 
tre finalisterna får i uppdrag att arbeta vidare på sina idéförslag och bygga modeller fram till 
den 14 februari 2011. Finalisterna får 30 000 kr vardera i skissarvode.

Tävlingsförslagens offentliggörande
De tre finalförslagen visas i en offentlig utställning, arrangerad av Landstinget i Jönköpings 
län under våren 2011.

Det vinnande förslaget offentliggörs i februari 2011.

Upphovsrätt
Förslagsställaren innehar den ideella upphovsrätten till förslaget.

Arrangören förbehåller sig rätten att utan ersättning fotografera materialet, liksom att 
reproducera tävlingsförslaget i egna publikationer, för press- och mediabruk, på egen 
webbplats samt i utställningsform med förslagsställarens namn angivet.

Tävlingens syfte
Att ta fram ett förslag till konstnärlig utsmyckning för Jönköpings läns nya hus för scenkonst, 
Kulturhuset Spira.

Att skapa en konstnärlig gestaltning i form av en interaktiv skulptur som förhåller sig till 
sammanhanget och till platsen och stärker dess identitet.

Tävlingsform
Tävlingen är öppen för yrkesverksamma konstnärer.

Tävlingsbehörighet
Med yrkesverksam avses avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning/verksamhet. Kompanjon eller annan person som på annat sätt står i nära 
förhållande till juryledamot äger ej rätt att delta. F-skattsedel krävs.

Tävlingsuppgiftens begränsningar
Förslag måste ta hänsyn till alla säkerhetsaspekter som gäller för en offentlig plats. Hållbarhet 
och förvaltningsaspekter såsom skötsel måste vara väl genomtänkta. Alla material måste vara 
anpassade för utomhusmiljö.

Utförande
Efter avslutad tävling avser Landstinget i Jönköpings län att verka för att det vinnande 
förslaget utförs. Ett avtal mellan förslagsställaren och beställare kommer att tecknas.
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Mer information
Arrangör:

Landstinget i Jönköpings län. www.lj.se

Adress
Intresseanmälningar skickas till:

Kulturenheten 
”Intresseanmälan utsmyckning Kulturhuset Spira”
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024, 551  11 Jönköping. e-post:regionalutveckling@lj.se 

Gnosjöandan som konstverk på din ort
Hur kan man överföra Gnosjöandan till ett utomhuskonstverk? 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 januari 2010 ska en del av de så kallade 
Särnmarkspengarna avsättas för ett konstprojekt på temat Gnosjöandan för offentlig 
utsmyckning i kommunens sex huvudorter (Gnosjö, Hillerstorp, Åsenhöga, Kulltorp, 
Marieholm och Nissafors). Detta var ett av de förslag som kom från medborgarna i Gnosjö 
kommun i samband med de medborgardialoger som genomfördes 2008.

Nu utlyser Gnosjö kommun en tävling där både konststuderande vid Sveriges konsthögskolor 
och yrkesverksamma konstnärer inbjuds att lämna förslag till offentlig utsmyckning på temat 
Gnosjöandan. Förslagen ska visas för allmänheten i en utställning under februari 2011. 
Vinnarna utses genom beslut av lokala jurygrupper med medlemmar från varje ort.

Inlämning av tävlingsförslag:

Tävlingsförslaget ska vara Gnosjö kommun tillhanda senast den 17 januari 2011.

Gnosjö kommun, 335 80 Gnosjö.

Frågor och ytterligare information:

Magnus Runesson stadsarkitekt, tel. 070-1112744. www.gnosjo.se 

Välkommen att delta i tävlingen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rabatt hos Göteborgs ramlist
Konstnärsalliansen har ett avtal med Göteborgs ramlist (Högsbo industriomr.)
Göteborg, vilket innebär ett mycket fördelaktigt pris för medlemmar i KFA. Man ramar
in allt och man kan även beställa spännram på duk, särskilda storlekar.
Adress: E.A Rosengrens gata 4, Tel. 031-7090690. e-post: ted.r@mlsit.se

Rabatt på Bilhyra, MABI hyrbilar, Roslagsgatan 38, Stockholm. Tel. 08-
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56642081. www.mabi.nu Erbjuder 10% rabatt, till medlemmar i KFA, på
samtliga fordon.

Medlemmar i Konstnärsalliansen erhåller 10% rabatt på
konstnärsmaterial hos Ljungbergs Artist, Bredgat. 10, 222 21
Lund. Tfn. 046-133370.
Medlemmar erhåller 15% rabatt hos Yakobs Ram & Reklam,
Stockholmsväg. 1, Norrköping. Tel. 011-239444. hemsida:
www.yakobbalko.se

Medlemmar erhåller 10% rabatt på konstnärsmaterial, färg m m,
uppvisa medlemskort, hos Färg & Tapet i Helsingborg. Ängelholmsväg.
10. Tel.042-198469. hemsida: www.fargotapethelsingborg.se

Mer rabattinformation kommer efter hand.

God Jul och Gott nytt år 2011
Hälsar KFA kansli Göteborg!!
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