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Göteborg 28 maj 2015.

Medlemmar i KFA m fl. Juni 2015.
Kansliet ber att få önska en trevlig skapande sommar. Vi kommer att ha stängt fr o 
m midsommar fram till 18 augusti. Dock går det alltid bra att skicka e-
postmeddelanden och skicka vanligt brev med posten. Konstnärsalliansen 
genomför tre sommarutställningar denna sommar. Dels sommarsalongen vid 
Repslagarmuseet i Älvängen (pågår till 18 aug), sen genomförs två 
utställningar på Tjörn, i Smedjan Skärhamn och på Bygdegården Dyreby Tjörn, 
besök gärna utställningarna.
Vi fortsätter att uppdatera vår hemsida och kommer att lägga ut 
arrangemang på facebook.
Till alla som besöker olika konstutställningar i sommar så gör gärna 
reklam för Konstnärsalliansen – och hänvisa till hemsidan – intressera 
konstnärer för medlemskap.

Stadsbiblioteket Gbg
Till hösten har KFA åter bokat utställningshallen på Göteborgs stadsbibliotek, 
Götaplatsen, vecka 49. Utskick och inbjudan till detta utkommer i höst.

Tidningen Artär
Medlemstidningen Artär utkommer inte före sommaren utan efter sommaren i sept. Det 
har inte gått att lösa finansieringen av tidningen helt och hållet.

Medlemsfest i Gbg
Fredagen den 21 augusti kl.18 i BRF Utanverket på Kastellgatan 19, nära Övre 
Husargatan och Linnégatan. Det blir Knytkalas och Tony Roos ska visa och berätta om 
Dina väggmålningar i huset. Vi kommer att sedan sitta och festa och äta i vår 
Föreningslokal. Alla som är intresserade, boka redan nu in tiden, och kontakta Lily 
Charlotte på tel.nr 070-6017736 så kan vi planera måltiden tillsammans, vem gör vad 
osv. senast söndagen den 16 augusti. / Bästa hälsningar, Lily Charlotte*



Vill du arbeta med konst i det offentliga rummet?

I samarbete med Göteborgs kommunala bolag och förvaltningar ansvarar Göteborg Konst för 

framtagning och nyproduktion av konst som genereras genom 1 %-regeln. När konstnärlig 

kompetens anlitas tillämpas lagen om offentlig upphandling.

Vi har skapat en databas där du kan ladda upp dina uppgifter och bilder. Uppgifterna i 

databasen kommer vara tillgängliga för konstkonsulter och oss på Göteborg Konst. Genom att 

fylla i enkäten anmäler du ditt intresse för konstnärliga gestaltningsuppdrag och/eller som 

konstkonsult.

De som finns i vår databas kommer få utskick om de uppdrag som utannonseras.

Välkommen med din intresseanmälan!

OBS! Du kan ladda upp sammanlagt 6 bilder på dina verk/projekt, varav en är din Exempelbild.

Har du frågor kring detta? Kontakta Jan Dahlqvist på tel: 031 368 32 62 (tisd-torsd)eller via e-

post: jan.dahlqvist@kultur.goteborg.se

Bilder du laddar upp bör vara ca 2 mb stora, 1000 pixlar bredd. Format: jpeg, png och 

gif. Filmfiler får vara max 20 mb stora. Format: mpg, mpeg, mp4, avi och wmv.Dokument som 

C.V. etc. kan vara i pdf och doc, docx-format. Du kan bara ladda upp en textfil. Välj en profilbild 

som är så representativ som möjligt för ditt konstnärsskap/konsultskap. Du fåra bara ladda upp 

bilder/filmer på konstverk där du själv varit involverad i produktionen.

Hämta en steg-för-steg-instruktion (pdf-fil) Steg-for-steg-Bildbank

Om du senare vill redigera ditt innehåll  ,     logga in via:  http://www.goteborgkonst.com/login  

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: 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!konst

Övergripande information för staden – Stockholm 
stad
Utvecklingsstödet finns för att ge stöd till särskilda insatser som utvecklar verksamheter i 
kultur- och föreningslivet i Stockholm.
Stödet är till för att man ska kunna planera för bra verksamheter på lång sikt. 

Det går att få stöd inom  de här områdena:

• teknik 
• kompetensutveckling 
• etablering

mailto:jan.dahlqvist@kultur.goteborg.se
http://www.goteborgkonst.com/login
http://www.goteborgkonst.com/wp-content/uploads/2014/02/Steg-for-steg-Bildbank.pdf


• förstudier

Det går bara att få utvecklingsstöd en gång för varje projekt. 

Tänk på att insatsen på ett tydligt sätt ska ge effekter hos fler aktörer än den organisation 
som söker utvecklingsstöd.

Om ansökan gäller kulturprogram med publika program som till exempel föreställning, 
konsert, utställning och kostnader i samband med programmet ska man istället söka 
kulturstöd. 

Kontakt

Övergripande information för staden – Stockholm 
stad 

Kulturstöd - ett stöd för publika verksamheter och program

En verksamhet kan söka kulturstöd för att göra ett eller flera kulturprogram. 
Evenemanget ska vara öppet för alla, vara av hög kvalitet och uppfylla någon eller flera av 
de här punkterna:

• är viktig för Stockholms konst- och kulturliv eller Stockholms samhällsutveckling
• utforskar och utvecklar ett konstnärligt område
• fungerar som en mötesplats för att prata om demokrati, förståelse och/ eller 

tolerans
• ger mer plats åt det fria ordet
• stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk 

och kultur. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar

• arbetar för breda samarbeten inom kulturen
• prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller engagera publiken
• stärker konstnärligt och programutbyte med andra länder

Det går att söka kulturstöd för flera kulturprogram och stödnivåer samtidigt. De olika  
stödnivåerna är belopp upp till 50 tkr, belopp mellan 50 tkr- 350 tk och belopp över 
350 tkr.
Man kan söka både kulturstöd och utvecklingsstöd vid samma tillfälle. 
Tänk då på att du ska fylla i två olika ansökningar.   

Stöd för flerårig programverksamhet

Man kan söka pengar för upp till tre år i taget.
När vi bedömer ansökan ser vi på den totala summan för hela perioden. 
Om man söker ett högre belopp ställer vi också högre krav på verksamheten. 

• Vi ger flerårigt stöd för kulturprogram om vi tror att verksamheten kan utveckla 
Stockholms kulturliv. 

• Kulturprogrammet ska nå många personer.
• Det ska också vara tydligt vad verksamheten har planerat för program och hur 

tanken är att verksamheten ska utvecklas. 
• Du ska skicka med en budget för varje år som du söker pengar.  
• Det ska vara enkelt att se på ansökan hur programmet skapar kulturella värden för 

många personer. 
• Idéerna ska vara genomtänkta.  

http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstod-och-Utvecklingsstod/Utvecklingsstod/
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstod-och-Utvecklingsstod/Kulturstod/?kontakt=#primary-contact
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstod-och-Utvecklingsstod/Kulturstod/


• Ansökan behöver innehålla en kalkyl av andra intäkter för perioden ni söker stöd.
• Kulturprogramet ska vara ekonomiskt rimlig i förhållande till de värden som 

skapas och kunna bära sina kostnader. 

Om kulturprogrammet får flerårigt stöd får du ett beslut för hela perioden. Beslutet 
gäller bara om ni lämnat in redovisningar som blivt godkända.
Du måste lämna in en redovisning för programmet varje år. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på mejl eller kom och träffa oss 
på Öppet Hus. 
kulturstod@stockholm.se.
Datum för Öppet Hus.

Jurybedömd salong 2015: 
Inlämning för bedömning pågår. (se nedan!)

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 Veberöd
eller 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).

Utomlands:
"Scandinavian Cultural Tour" i U.S.A. eller ombord på kryssningsfartyg. Då 
lämplig utställningslokal finns kontaktar vi de konstnärer som är antagna med 
villkor. 
Först därefter bestämmer var och en om deltagande.

Romele konsthall 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 

mailto:info@romelegarden.com
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Oppet-hus/
mailto:kulturstod@stockholm.se


till DÖRRÖD 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 
KRO-konstnär; Stig-Åke Stålnacke, konstkritiker och författare; professor 
Gertrud Sandqvist Malmö Konsthögskola, Jan Hemmel regissör och 
kulturjournalist och konstnär Kåge Klang, ordf. KRO-Syd.

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.  

VERK SOM ANLÄNDER SOM PAKET:
Om verken anländer som post/frakt tillkommer en expeditionsavgift om 
150:- för hämtning / uppackning och placering. Samma avgift för 
nedpackning och returnering (exkl. frakt) om verken ska återsändas. 
Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk. 



Venue ~ Flaggfabrikken 

Flaggfabrikken – Center for Contemporary Art is offering the opportunity to undertake a 
one month residency for four artists in Bergen, Norway. With the financial support from 
the municipality of Bergen we will offer each artist: a studio, accommodation, paid travel 
expenses (Maximum 5000 NOK) and a daily allowance 200 NOK/day during the artist’s 
stay.

The selected group of artists will be invited to stay at the Christinegard mansion from 
September 19th to October 19th. Each artist will be provided their own room within the 
mansion and studios will be within a small commute. 

The Mansion is a luxury complex 5 minutes to the downtown core. It has a fully equipped 
large kitchen, fully functional fire place, large shared bathroom, multiple living rooms, a 
large balcony and 400 meter2 front yard.

During the residency the artist will be expected to give a small talk on his/her work. 
Application for Norwegian citizens or residents is not possible. 

Application period ~ 05.08.15 - 05.29.15

Selection period ~ 05.30.15 - 06.10.15

Residency period ~ 09.19.15 - 10.19.15

Number of participants 3 

_________________________________________________________

Konstpool

Webbplats
http://konstpool.se
Kontaktperson  Ragna Berlin E-post  
ragna@konstpool.se
Telefonnummer  070/731 5522
Beskrivning

Konstpool.se är en webbplats för utlysningar inom kulturen initialt med fokus på bild och 
form samt angränsande områden.

Projektet växer och fler behöver hjälpa till att kontakta de som gör utlysningar; 
kommuner, landsting, stipendienämnder osv. så att de får information och börjar 
använda de tjänster som Konstpool erbjuder.

Kvalifikationer: 

Bekväm med att arbeta på webben med olika webbsystem. Mycket goda kunskaper i 

http://konstpool.se/
http://en.wikipedia.org/wiki/Christineg%C3%A5rd
http://flaggfabrikken.net/


svenska språket i tal och skrift. Utåtriktad, uthållig, organiserad och punktlig.

Arbetstider:

Efter en startperiod på 3-4 veckor kan arbetstiderna vara flexibla (min 8 timmar/vecka) 
med möjlighet att kombinera med studier eller annan verksamhet. Arbetstiden är dagtid.

Ersättning: 

Under inlärningstiden är ersättningen den kunskap du får om olika typer av utlysningar, 
hur de administreras av uppdragsgivarna och erfarenhet av att kontakta organisationer 
och personer som kan bli dina potentiella uppdragsgivare. Du får god kännedom om hur 
arbetsmarknaden ser ut och vilka organisationer som finns. Du får vana att hitta vem 
man ska tala med och att ta kontakt, vilket är bra erfarenheter att ha när du talar om ditt 
eget konstnärskap/verksamhet. När du kommit igång är ersättningen relaterad till hur 
framgångsrik du är att få organisationer att använda Konstpool, vilket kan bli en god 
inkomst. Över tid får du vara med och se hur Konstpool byggs upp och utvecklas.

Tillträde: Det finns arbetsuppgifter från nu fram t.o.m. 1 juli därefter från 15 augusti 
och framåt.

Behörighet (kvalificeringskrav)

Bekväm med att arbeta på webben med olika webbsystem. Mycket goda kunskaper i 
svenska språket i tal och skrift. Utåtriktad, uthållig, organiserad och punktlig. 

Konst i det gröna 2015 - Karlstad

Konstfrämjandet

Du tar dina verk och ställer på gräsmatta eller tar med en skiva att sätta dina verk på vid 
konstutställningen i Stadsträdgården i Karlstad. Arrangör Konstfrämjandet i Värmland. 
Lördag 27 juni kl 12-17.

Behörighet (kvalificeringskrav)
Alla konstnärer
Typ
Utställning/framträdande
Kulturella sektorer
Bild/form
Sista ansökningsdag
20 juni 2015 23:59, 26 dagar
Webbplats
Länk till utlysningen

Trevlig sommar önskar KFA-kansli i Göteborg

http://varmland.konstframjandet.se/aktuellt/konst-i-det-grona-2015-27-juni-anmalan/
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