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BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!
HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG.
Tiden går även denna gråa höst och snart är det Juligen. I detta årets sista
Nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning till alla medlemmar att betala
årsavgiften för 2015!

KFA årsavgift för 2015! Pg: 301427-1
Är 600 kr för aktiv medlem. Förr 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 2015. OBS! inga arvoden utgår till styrelsen eller
redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.
Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra arbetsvillkoren för
majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi gör en del uppvaktningar till riksdagen
i början av 2015. De frågor som ska tas upp är, olika avtal om upphovsrättsersättning,
KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg och förslag till ett reformerat Statens
konstråd.
Förbundet 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 2015!
OBS!Håll utskick i brevlådan efter ett nytt nummer av tidningen Artär!

Meddelande om föreningsstämma 2015.
Hålles i Göteborg den 28 mars kl. 13-16.

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

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

Länka Din hemsida på nya: konstnarsalliansen.se
medlem kan du få länka din hemsida från KFAs,vi lägger
”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet!

in dig under rubriken

Specialerbjudande till dig som är medlem i KFA, ateljéförsäkring
Företagsförsäkring för 175 kr/månad. Som medlem erbjuds du en förmånlig
företagsförsäkring (Solida hantverkaren). Försäkringen är anpassad för dig som arbetar
med någon form av hantverk/konstateljé.
Kontakta: tel. 0771-708090, e-post: reception@boxworld.se, hemsida:
www.boxforsakra.se

Bokade samlingsutställningar i Stockholm 2015.
I början av 2015 har KFA bokat in två utställningslokaler där
medlemmar i KFA (Stockholms län) kan ställa ut tillsammans. Båda
utställningarna nedan är kostnadsfria så tillvida att man inte tar ut
någon lokalhyra.

Utställningstider:
Bagarmossens Folkets Hus – 13/2 – 2/3 – 2015 ( Man hänger fredagen
den 13e – mellan 9-15 ... Och tar ner, måndagen den 2/3 mellan 9-16.30).
Man tar här 10% på försäljning av verk.
Besöksadress: Lillåvägen 44
Postadress: Lillåvägen 44, 12845 BAGARMOSSEN
Tel: 08-649 27 55, Fax: 08-659 52 01
E-post: info@bagisfh.se
Hemsida: bagisfh.se/
Haninge Kulturhus – 30/3 – 19/4 – 2015
Besöksadress: Poseidons torg 8. Postadress Haninge Kulturhus
Haninge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 136 81 Haninge
Tel. 08-6067984. www.haninge.se – info@haninge.se

Ingen provision på Haninge kulturhus.
Följande gäller:
Anmäl dig via e-post eller brev till: KFA-kansli, Klippan 18, 41451
Göteborg. E-post: kansli@konstnarsalliansen.se.
Eller till: Nilla Andersson, katajan@hotmail.com
Anmälan senast Bagarmossen 31 dec.-2014,

Anmälan senast Haninge 15 febr.-2015.

Rabatt på konsttransporter i norden fr MTAB
Erbjuder KFA medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. Medlemmarna uppger
bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.

Kontakt till oss, är antingen via e-post till exhibitionlogistics@mtab.se, eller
+46 8 546 00 100
På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på andra språk och för Danmark och Norge om
det skulle vara aktuellt.

Hemsida 24 – www.hemsida24.se, och erbjuder 20% rabatt det första
året som kund.
Populäras är Standar för 99 kr/mån och då ingår 5 GB utrymme, obegränsat antal sidor,
eget domännamn, 3 e-postadresser etc.

Kolla in utlysningar på: www.konstpool.se
HEM >> SÖKNING >> ÖVRIGA STIPENDIER >>
söka stipendier

Välkommen till stipendielistan, Sveriges kanske enklaste sätt att . För dig som precis börjat
skriva stipendieansökningar har vi sammanställt några väl beprövade tips. Stipendium
administrerade direkt av kommuner och universitet finns listade här.

Vad är stipendielistan
Efter 10 års stipendiesökande startades stipendielistan för att hjälpa
andra i samma situation. Stipendierna har kategoriserats och ickeaktiva
stiftelser är inte listade. En sökning här kan kraftigt minska tiden att
hitta stipendier som passar just dig. Databasen innehåller huvuddelen av
de svenska stiftelser som finns online, undantaget:
- Stipendier administrerade av universitet och kommuner (se övriga stipendier)
- Stipendier och pris som inte är sökbara utan enbart delas ut.
- Stiftelser vars syfte är att sponsra en specifik organisation eller händelse.
Om du känner till en stiftelse eller ett stipendium som verkar saknas, skicka gärna ett mail.

Målgrupp
Vem som helst som letar efter stipendier och inte vill eller kan betala för en skräddarsydd
sökning.

KONTAKT: info@stipendielistan.se

Ansökan

Skicka inte handlingarna som rekommenderat brev eller med mottagningsbevis.
Besked om beviljad/avslagen ansökan lämnas via brev eller e-post i början av maj. Beviljat
bidrag är disponibelt under två kalenderår utöver det år det beviljats.

Kulturfonden för Sverige och Finland
Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att öka samarbetet mellan dessa två länder
genom att stödja strävanden för att öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur,
samhällsliv och folk. Ansökan hos Kulturfonden för Sverige och Finland görs genom hemsidan
www.kulturfonden.net där du också hittar fondens riktlinjer.
Fonden arbetar med två utskott; ett i Sverige och ett i Finland. Ansökan görs till fondens utskott i
det land där den sökande är bosatt eller huvudsakligen verksam. Sökande från Finland ska
kontakta fondens finländska sekretariat, för mer information se wwww.kulturfonden.net

Jacob Wallenbergs stiftelse, särskilda fonden
Stiftelsen stödjer ideella organisationer inom olika idrottsliga och kulturella ändamål och delar
årligen ut cirka fem miljoner kronor i anslag.

Vem kan söka?
Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer som drivs i ideellt syfte.
Ansökans utformning
Stiftelsen har en särskild ansökningsblankett. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på
den dator som används. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.
I ansökan ska anges:
• Vad ansökan avser - kort beskrivning
• En fullständig kostnadskalkyl
• En tidsplan
En fullständig ansökan med bilagor ska skickas in med e-post till jws@fam.se

Ansökningstid
Sista ansökningsdag är 1 april respektive 1 oktober.
Beslut
Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida i direkt anslutning till beslut.

Utvalt Skåne 2015

UTVALT riktar sig till alla som arbetar med hantverksmässigt formskapande i eget namn slöjdare, konsthantverkare och formgivare med olika inriktning. Du som söker kan verka
som professionell utövare, som kunskapsbärare och slöjdare eller skapa för privat
ändamål på din fritid.
Anmälan är öppen 15 november 2014 - 15 februari 2015.
Anmälan görs digitalt. Klicka på anmälningslänken för att gå vidare och skapa ett
personligt konto. Läs noga igenom informationen nedan om de regler och specifikationer
som gäller så att din anmälan blir fullständig och korrekt.

ANMÄLAN till UTVALT 2015 (länk) > >
Anmälningsavgiften per bidrag är 300 kr. Du kan söka med max tre (3) olika bidrag. Då du
anmält ett bidrag får du ett anmälningsnummer (fyra siffror) som måste uppges
tillsammans med din betalning. Din ansökan gäller från det din betalning är registrerad.
Betalning görs till bankgiro 565-9438
Har du ytterligare frågor >> eller känner dig osäker inför en digital ansökan går det bra
att kontakta Utvalts projektkoordinator: Karin Wiberg, malmo@konsthantverkscentrum.se
Vi ser fram emot din ansökan – lycka till!

REGLER FÖR ANSÖKAN
För att söka till UTVALT krävs någon form av anknytning till Skåne: till exempel att du är
verksam, bosatt, född, tillfälligt boende, utbildad/pågående utbildning i Skåne. Det kan
också vara att du arbetar med ett material eller uttryck som tydligt hämtar inspiration i
Skånsk form- eller mönstertradition. Du beskriver kortfattat vad som är ditt eller bidragets
anknytning. Utvalt förbehåller sig rätten att avgöra motiveringens relevans.
Alla former, uttryck och material är välkomna, allt från traditionella slöjd- och
bruksföremål till det fria och konceptuella. Likaså gemensamma och gränsöverskridande
projekt mellan utövare inom olika formtraditioner. Följande regler gäller:
• Objektet är hantverksmässigt utvecklat, tillverkat och slutfört av den/de som står för
ansökan.
• Vid samarbeten uppges alla involverade parter – verken samsigneras.
• Endast färdigställda objekt godtas, ej skisser eller verk äldre än 3 år.
• Som enskild kan du söka med max 3 bidrag, individuellt och/eller i samarbeten. Ett enskilt
bidrag kan dock rymma flera delar. Antalet verk som en och samma person kan medverka
med i utställningen är mellan ett (1) och tre (3).
Uppgifter som behöver lämnas in:
Du skickar uppgifter och bilder för ditt bidrag digitalt. Via anmälningslänken skapas ett
personligt konto. Allt sparas automatiskt och du kan slutföra din anmälan vid ett senare
tillfälle. Var noga med att med att kontrollera att dina uppgifter är rätt innan anmälan
skckas in. Felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas utan beaktning. Söker du med
mer än ett bidrag använder du samma användarkonto och lägger upp ett nytt bidrag. För
varje bidrag (max 3 olika) gör du en betalning. Förbered följande uppgifter:
• Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter.
• Uppge ett namn för ditt bidrag och en kort beskrivning tillsammans med viktig
information, t ex hur bidraget är tänkt att presenteras eller om det kräver speciell teknik.
• Uppge bidragets mått och vikt.
• Uppge din/er/bidragets anknytning till Skåne.
• Uppge om bidraget har fler upphovsmakare.
Läs in max tre (3) digitala fotografier per bidrag.Tänk på att juryn gör sin bedömning

Till konstnärer:
Vårsalong 2015:
Bokning pågår.
Intresseanmälan:
Vi tar gärna emot intresseanmälningar till kommande utställningar
i vår regi under 2014/2015. Skriv lite om dig själv och bifoga några foton
på dina verk. Sänd din intresseanmälan till Romelegården, Dörröd 1041,
247 96 Veberödeller per e-post info@romelegarden.com Du kan bifoga
några bilder som jpg-filer.
Om du lämnar in verk (5 st) direkt i konsthall till den jurybedömda
salongen behövs ingen anmälan i förväg (se nedan).

Jurybedömd utställning 2015
2015-09-05 -- 2015-09-13
5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning
senast 19/8. Verken ska kunna exponeras på max. tilldelad
yta (se nedan). Du behöver inte vara med i någon förening.
Alla tekniker (bild och hantverk) är tillåtna.
Vi använder inga ansökningsblanketter, men skriv gärna några rader om
dig själv och ditt skapande. Detta presenteras inte vid själva bedömningen
utan används av oss som underlag till andra utställningar som du kanske
erbjuds att medverka i. Detta gäller även om du inte kommer med
på den jurybedömda utställningen.

VÄGBESKRIVNING:
Romele Konsthall ligger på Romelegården 5 km söder om Veberöd. Kör
tillDÖRRÖD beläget mellan Veberöd och Skurup. Vik av från väg 102 först vid
skylt Romelegården, Konsthall.
VILKEN CHANS HAR JAG ATT BLI UTTAGEN?
Detta varierar från år till år. Det är öppet för konstnärer från de nordiska länderna att
söka. Utställningen genomförs enligt KRO:s regler och omfattar alla tekniker. Till 2014 års
jurybedömda utställning hade 119 konstnärer från de nordiska länderna lämnat in vardera
fem verk för bedömning. 59 konstnärer antogs att medverka.
JURY OCH BEDÖMNINGSAVGIFT:
Med en kvalificerad jury blir det en värdefull merit för de som blivit uttagna. Intyg utfärdas.
Bland tidigare jurymedlemmar kan nämnas professor Georg Suttner konstnär KRO, f.d.
rektor Kungl. Konsthögskolan; Helmer Lång, författare; professor Göran Hermerén KROkonstnär; Stig-Åke Stålnacke, konstkritiker och författare; professor Gertrud Sandqvist
Malmö Konsthögskola, Jan Hemmel regissör och kulturjournalist.
Bedömningsavgiften är 295:- och ska vara oss tillhanda senast 17/8 på vårt plusgiro 435
46 74-6 med Romelegården som mottagare eller kontant i samband med inlämning av
verk i konsthallen 17/8 - 19/8. Glöm inte att ange avsändare!

INLÄMNING AV VERKEN DIREKT I ROMELE KONSTHALL:
Inlämning sker i konsthallen 17/8 - 19/8 kl. 17.00 - 20.00. Det går bra att skicka bud.
Inlämning på annan tid kan avtalas (exp.avgift 100:-). Romele Konsthall ligger vid väg
102 mellan Veberöd och Skurup. Sväng av vid skylt Romelegården/Konsthall. Observera
att antalet inlämnade verk måste vara 5! Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk.
Ingen föranmälan behövs.
FOTO PÅ VERK MED E-POST ELLER MED BREV:
Vi godkänner även inskickning av 5 st bilder på konstverken. Bildkvalité och
bildstorlek ska göra verkens utseende rättvisa och underlaget ska kunna
bedömas av juryn utan svårigheter. Ange storleken B=bredd och H=höjd på
varje verk. Om man blir uttagen ska verken omgående skickas per post eller
lämnas in i konsthallen 31/8 - 2/9 kl. 18.00 - 21.00.
E-POST: Skicka 5 bilder som bifogade jpg-filer. Skicka helst bilder med mindre
än 1 Mb per bild.
BREV: Skicka 5 foton eller utskrifter. Frankerat returkuvert ska bifogas om
bilderna önskas i retur.

Vi söker två konsulter till Rådet för konstnärlig gestaltning
Karlstad
Karlstads kommun arbetar sedan 2009 med enprocentregeln, det vill säga en procent av
byggkostnaderna vid alla kommunala byggprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning. Nu söker
vi två nya konsulter till Rådet för konstnärlig gestaltning, en med kompetens inom konstnärlig
gestaltning och en med stadsplaneringskompetens.
Uppdraget sträcker sig från våren 2015 till våren 2019
Konsulten ska ha adekvat högskoleutbildning eller motsvarande och flerårig
arbetslivserfarenhet inom sitt område. Det är meriterande att ha erfarenhet av
gestaltningsprocesser. Konsulten ska både självständigt och i samarbete med de övriga i rådet
komma med idéer, ge förslag på gestaltningsuppdrag, utvärdera inkomna förslag och skriva
konstnärliga program. Ledamöter i rådet kan också bli uppdragsledare för större
konstprojekt. Konsultuppdraget innebär 2-4 heldagsmöten per år plus för- och efterarbete.
Du kan föreslå dig själv eller annan person. Om du föreslår annan person ska den personen
vara vidtalad och intresserad. Ansökan görs via formuläret nedan.
Karlstad kommun,651 84 Karlstad
Tfn: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

God Jul och Gott nytt år!
Hälsar KLFA-kansli o0ch styrelse

