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BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA! 
Hösten är här igen med nya utmaningar. Sommaren var som vanligt kort  men 
intensiv och solen lös med sin frånvaro. 
FS-Styrelsen för Konstnärsalliansen träffas i slutet av sept. för att bl a planera 
nästkommande års aktiviteter som utställningsverksamhet, nya projekt, 
uppvaktningar av myndigheter, arbeta för avtal om upphovsrättsersättning etc. 
KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg, har uppdaterats och ligger ute på 
vår hemsida. 
Riksdagspartierna 
Ska uppvaktas under hösten, redan har samtal förts med miljöpartiet, där vi bla 
presenterat Konstnärstillägget, upphandling av gestaltningsuppdrag och andra 
frågor. 
Tidningsdebatt 
En artikel skriven av Tony Roos försöker vi få ut i massmedia angående 
konstnärernas ekonomiska villkor. Titel på artikeln är: Rovdrift på konstnärer... 
Samlingsutställning i Stockholm 2013 
I detta nyhetsbrev utgår inbjudan till samlingsvisning i Stockholm i början av 2013. 
 

Nytt Nr av vår Konsttidning Artär ute! 
Under vecka 37 skickas ett nytt nr av tidningen Artär ut till medlemmar och andra 
intressenter, museer, konstskolor etc. 

 

mailto:kansli@konstnarsalliansen.se


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 20 dec. 2012. 
Kostnad: Återkommer med denna information gällande hyra m m. 
 

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. 

 

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 

12 november 

Bild och Form: Internationellt kulturutbyte (dec) 

26 November 

Bild och Form: Kostnadskrävande arbeten/projekt (mars) 

 

Konstnärsnämnden, Maria Skolgata 83, 11853 Stockholm. 08-50655000 

e-post: info@konstnarsnamnden.se 

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

 

Konstakademiens stipendier och bidragsansökningar 

www.konstakademien.se 
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Grez-sur-Loing stipendiet 

Ateljé- och bostadsstipendium för konstnärer i Hôtel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike. 

Stipendiet omfattar fri bostad och ateljé (“Carl Larssonateljén”) under två månader, perioderna 

januari-februari, mars-april eller maj-juni 2013. 

 

Ansökan 

Ansökan med uppgifter om utbildning, samt önskad period.  

Bifoga bildmaterial, max tre stycken. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2012-09-20 

 

Skicka ansökan till 

Grez-sur-Loingstipendiet 

Konstakademien 

Box 16317 

103 26 STOCKHOLM 

______________________________________________________ 

Tvåmånaders ateljéstipendiet i Paris 

Stipendieatélje för konstnär för en period av två månader vid Cité Internationale des Arts. Ange 

önskad tvåmånadersperiod under 2013. Ateljéhyra betalas av Konstakademien. Kontantstöd utgår 

inte.  

 

Ansökan 

Ansökan, skall kompletteras med bildmaterial, max tre stycken. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2012-09-20 

 

Skicka ansökan till 

Tvåmånaders Ateljéstipendiet Paris 

Konstakademien 

Box 16317 

103 26 STOCKHOLM 

______________________________________________________ 

Bo Edblads och Maureen Wells resestipendium 

Arkitekter som nyligen avslutat sina studier skall genom detta stipendium ges möjlighet att 

genomföra studieresor. 

 

Ansökan 

Ansökningsblankett med bildmaterial, max tre stycken. 

Hämta blankett här! 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2012-09-20 

 

Skicka ansökan till 

Bo Edblads och Maureen Wells stipendium 

Konstakademien 

Box 16317 

103 26 STOCKHOLM 

______________________________________________________ 

Hjalmar Wicanders fond 

För “främjande av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom bidrag till 

åstadkommande av verk av monumental eller dekorativ art i samband med någon staten icke 

tillhörande offentlig byggnad eller anläggning”. 



 

Ansökan 

Ansökan, som lämnas in av verkets beställare, skall vara åtföljd av skiss till konstnärlig lösning av 

det projekt för vilket bidraget begärs, samt sökt belopp. Bidraget utbetalas när verket är färdigställt 

och på plats. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2012-10-22 

 

Skicka ansökan till 

Hjalmar Wicanders fond 

Konstakademien 

Box 16317 

103 26 STOCKHOLM 

______________________________________________________ 

BENGT HARALD EVERS treåriga stipendium för 2013-2015 

Stipendiet är avsett såsom stöd och uppmuntran för målare, man eller kvinna, som är svensk 

medborgare och tillhör svenska kyrkan med företräde för den som är född eller verksam i Göteborg 

eller Västsverige. 

 

Ansökan 

Ansökan med max fem bilder med uppgift om mått och material. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2012-09-20 

 

Skicka ansökan till 

Evers stipendium 

Konstakademien 

Box 16317 

103 26 STOCKHOLM 

 

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 
 

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,Saxnäs, 910 88 Marsfjäll. 

http://www.fhp.nu/


 
 

10 år på Hornsgatan! 
 

Det firar vi lördagen den 15 september 

med färgstarkt tilltugg, musik och mingel och  20% rabatt 

på hela sortimentet. Vi öppnar 11 och stänger när festen är slut! 
 

Välkomna till Konstnärshandeln Jordi Hornsgatan 80/Bysistorget 8 
 

Lili & Annika 
 

Nu är det dags att anmäla sig till KONSTSTAFETTEN 2013, som 5-års jubilerar! 

KONSTEXPO, Galleri Ängel och Galleri Riddaren inbjuder konstnärer, illustratörer, grafiker, keramiker, 

fotografer och andra kreatörer från Norden att delta i KONSTSTAFETTEN 2013 som preliminärt är planerad 

att gå av stapeln mellan 12 januari- 22 mars, 2013 på Galleri Ängel och Galleri Riddaren i Gamla Stan, 

Stockholm. 

Varje enskild utställare betalar en fast avgift på 2000:-/veckas utställning. Ingen provision av försäljningen 

avgår! 

Mer information om KONSTSTAFETTEN 2013 samt anmälan görs via hemsidan, 

www.konststafetten.se 

Varmt välkomna att anmäla er! Sista anmälningsdag 31 oktober, 2012. 

  

  

Vänliga hälsningar,  Markus 

  

KONSTEXPO 

Österlånggatan 25 111 31 Stockholm 08-20 15 10 www.konstexpo.se 
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