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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

Medlemmar i KFA m fl.  Göteborg dec. 2012.

BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!
HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG.
Tiden går även denna gråa höst och snart är det Juligen. Konstnärsalliansen fyller ju 10 år
detta år och med backspegel så har vi hunnit med en hel del, bla samlingsutställningar,
utgivning av tidning, en hel del uppmärksamhet i media.
Under 2013 är det inbokat tre samlingsvisningar som förbundet kommer attt inbjuda
medlemmar till, ofta är dessa utställningar subventionerade från KFA, och det är en del i
medlemsvärdet. Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra
arbetsvillkoren för majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi gör en del
uppvaktningar till riksdagen, bevakar upphovsrätten via regeringskansliet, vi har en
mängd kontakter med olika landsting/kommuner som ska upphandla olika
gestaltningsuppdrag som anonseras ut. Förbundet Nyhetsbrev har blivit allt viktigare,
eftersom aktuella konsttävlingar, uppdrag m m annonseras ut där. Vi ska även fortsätta
vårt samarbete med våra samarbetsföreningar, ni kan se dessa på vår hemsida. Och inte
minst måste vi satsa på medlemsrekrytering!

KFA årsavgift 2013! 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, för 2013. OBS! inga arvoden utgår till styrelsen eller
redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

Har du bytt adress el. e-postadress, så meddela kansliet detta!!



Intresseanmälan, Växjö kommun
Postat 24 oktober, 2012 av Admin 

Växjö kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan till konstnärlig gestaltning
av Arenastadens offentliga ytor. Intresseinbjudan är annonserad och kan hämtas
via www.vaxjo.se/upphandling   man klickar därefter vidare på aktuella upphandlingar.
Man registrerar sig och därefter får man ett lösenord via e-post för att kunna gå in och ta
del av inbjudan.

Sista ansökningsdag för intresseanmälan är 2012-12-03.

Inbjudan till samlingsvisning på Galleri Svea Gamla Stan
Stockholm
När: 22 februari – 1 mars 2013. Galleri Svea Köpmansgatan 4 G.Stan.
Anmälan till KFA-kansli senast den 30 dec. 2012.
Kostnad: 600 kr per utställare.

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. 

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

________________________________________________________
_

INBJUDAN TILL SAMLINGSVISNING I SURTE GLASBRUKSMUSEUM.

Www....glasbruksmuseet....nu

Tid: 24 febr. - 15 mars 2013. Kostnad: 300 kr per
utställare.  Sista anmälningsdag: 25 januari 2013.
Anmäl dig till KFA kansli: via e-post eller brev, ej sms.

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




