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Göteborg 1 sept. 2015.

Till medlemmar i KFA!

Sedan 1 sept. är kansliet i GBG igång igen och ser fram emot höstens utmaningar.
Den 21 aug. hade KFA en enklare medlemsfest i Göteborg, vid Kastellgatan 19, där Lily 
Charlotte stod för inbjudan till gårdslokalen, 13 medlemmar deltog med god hembakad 
mat. 
Ca den 10 sept. utkommer   tidningen Artär   ut till alla medlemmar och andra   
institutioner, skolor m m.
Representanter för KFA-styrelse besöker Stockholm och riksdagen, miljöpartiet (mp) 
uppvaktas den 3 sept. Då kommer KFA att lägga fram våra synpunkter på 
konstnärspolitiken och på inkasseringen av olika upphovsrättsersättningar.

Temautställning på stadsbiblioteket Gbg.
I slutet av nov. under en vecka kommer KFA att arr. En temautställning på 
stadsbiblioteket i Göteborg, Götaplatsen. Inbjudan till alla medlemmar skickas ut i 
slutet av september.

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 in dig under rubriken
”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet!

Uppdrag och upphandlingar olika utlysningar på Konstpool
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 Jurybedömd salong Väsby konsthall 30x30
Att arbeta på en kvadratisk yta sätter konstnärer på prov och ställer krav på 
kompositionen. När en konstnär vill beställa en duk uppspänd beställs den ibland med 
ett namnformat, t.ex. figur-, landskaps-, kubist- eller marinformat. Men kvadrat? Det 
som är närmast en kvadrat är 33 x 30!
Kan det betyda att det vi efterlyser är något som uppfattas som svårare eller är den 
kvadratiska ytan ointressant?
Absolut inte, vi får in mängder när vi har vår 30 x 30-salong vartannat år. Att arbeta i 
något som varken är liggande eller stående kan vara både retfullt och utmanande. Men 
inget format är svårare än det andra. Det gäller att på bästa sätt utnyttja den yta man 
fått.

Högst tre verk får lämnas in 14, 15 och 18 oktober – personligen, via ombud eller per 
post. En jury väljer ut de verk som anses bäst och passar formatet.
Hårt men rättvist!

Välkomna att anta utmaningen!
Väsby Konsthall
Optimusvägen 12B, 194 34, Upplands Väsby

Tel: 08-590 948 50

info@vasbykonsthall.com

   Konstutställningar     Romele Konsthall   
Kör till Dörröd, beläget vid väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Vik av först 
vid skylt Romelegården/Konsthall. Entré 30:- för vuxen vilket inkluderar konstlott (barn -15 år 
fritt). Sökadress: Dörröd 1042. Öppet lör/sön/helgdag kl. 11-16  och onsdag kl. 17-20 under 
utställningsperioderna.            

  UTSTÄLLNING   PERIOD

  Jurybedömd salong 2015  2015-09-05 -- 2015-09-13

  Vårsalong 2016
 2016-03-25 -- 2016-04-03

  Jurybedömd salong 2016  2016-09-03 -- 2016-09-11

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.     
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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. 

 

Korttidsboende för kulturarbetare och forskare.
Vid Svenska institutet i Paris finns fem små enrumslägenheter med två bäddar och en 
enrumslägenhet med en bädd vilka hyrs ut till svenska forskare och kulturarbetare som i 
sitt arbete är beroende av att vistas i Paris. Alla ligger inrymda i Hôtel de Marles 
karakteristiska 1600-talsbyggnad mitt i de centrala Maraiskvarteren.

Vistelsen är begränsad till 28 dagar under en kalendermånad. Hyran är 7 700 SEK för 
tvåbäddslägenheterna och 6 700 för enbäddslägenheten.

Ansökan skall vara Svenska institutet tillhanda senast den 15 april för bostad under 
september-januari och senast den 15 oktober för perioden februari-augusti.  En 
speciell referensgrupp tilldelar lägenheterna. De som anses mest meriterade och som 
tidigare inte har vistats på Svenska institutet i Paris ges prioritering. Ansökan om 
gästbostad skall ske på Ansökningsblankett för gästbostad på Svenska institutet     och 
skickas via e-post till:
ansokan.gastbostader(a)si.se.

Samtliga lägenheter är fullt utrustade med pentry, dusch och toalett. Handdukar och 
lakan ingår i hyran. El, värme och vatten ingår också i hyran. Hyresgästen städar själv sin 
lägenhet. Wifi finns i bostäderna.

Bostäderna är att betrakta som hyreslägenheter. De kan inte användas som ateljé eller 
övningslokal. Huset är gammalt och mycket lyhört. Rökning är inte tillåtet i huset. Barn 
under 15 år kan inte medfölja som boende.

Frågor? Kontakta Ulla-Britt Johansson på Svenska institutet, ulla-britt.johansson(a)si.se

Ansökningstider Konstnärsnämnden
14 oktober                                               21 oktober
Residens i utlandet (beslut i december)

27 oktober                                                 3 november 
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut i december)

18 november                                             25 november 
Projektbidrag (beslut i april 2016)

Konstnärsnämnden  Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53  Stockholm
08-506 550 00    info@konstnarsnamnden.se 

mailto:info@konstnarsnamnden.se
https://parissv.si.se/wp-content/uploads/sites/5/2012/12/Ans%C3%B6kningsblankett-g%C3%A4stbostad-Copie.doc


Kulturstipendium

Sundbybergs kommun

Du som ansöker om detta stipendium ska synliggöra och föreslå eller vidta åtgärder i syfte att 
främja kulturen i Sundbyberg. Du kan annars underlätta och stödja kulturutövandet hos ungdomar, 
personer med funktionsnedsättning och äldre.

Typ
Stipendium Kulturella sektorer Bild/form, Dans, Film, Ord, Scen, Ton, Övrigt
Län  Stockholms län
Sista ansökningsdag   30 september 2015 23:59, 29 dagar
Webbplats:www.sundbyberg.se

Kulturpris

Huddinge kommun

Huddinge kommuns kulturpris delas ut till en person eller grupp som utfört en betydande insats 
inom något konstnärligt område, folkbildning, amatörverksamhet eller annan kulturell verksamhet.

Behörighet (kvalificeringskrav)
Sökanden skall vara verksam inom Huddinge kommun.
Typ Stipendium Kulturella sektorer
Bild/form, Dans, Film, Ord, Scen, Ton, Övrigt Lä n  Stockholms län
Sista ansökningsdag     30 september 2015 23:59, 29 dagar
Webbplats: www.huddinge.se

Kulturstipendium

Sollentuna kommun

Stipendium kan tilldelas person i Sollentuna kommun, som visat framstående förmåga eller annars 
gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Behörighet (kvalificeringskrav)
Stipendium utdelas till person som är eller har varit bosatt i Sollentuna, eller till annan vars 
kulturella verksamhet kan anses äga samhörighet med kommunen
Typ
Stipendium
Kulturella sektorer   Bild/form, Dans, Film, Ord, Scen, Ton, Övrigt
Län  Stockholms län  Sista ansökningsdag   1 oktober 2015 23:59, 30 dagar
Webbplats: www.sollentuna.se

Ny strindberg tavla
Auktionshuset Bukowskis säger sig ha upptäckt ett verk av August Strindberg som 
aldrig tidigare ställts ut. - Det är en stark upplevelse att få se en så kraftfull målning 
från vad som kanske är Strindbergs viktigaste period som målare, säger Göran 
Söderström. 

Verket som August Strindberg ska ha målat under hans mentalt oroliga period mellan 1894-1896 



som brukar kallas Infernokrisen ska säljas på Bukowskis klassiska auktion i december 2014 med 
utropspris 5 000 000 kronor.

Www.artnetco.eu

Vi erbjuder konstnärer möjlighet att nå en 
bredare publik med sin konst genom att delta 
i samlingsutställningar som vi arrangerar över 
hela Europa. Vi gör följande...
Grupp 

Fjärde träffen "Diana - mitt i prick", Konstmuseet vid... 

I romersk mytologi var Diana jaktens, månens och födelsens gudinna. Hon associerades med skog 
och vilda djur som hon även kunde tala med. Ofta skildras Diana...

Din 2-veckors separatutställning på Kunstisalong... 

Vi erbjuder: transport av konstverk från Stockholm till Tallinn, hängning av utställningen, 
grafikvagga, inbjudningskort/affisch (pdf -format) för konstnären...

Din 3-veckors separatutställning på Galleri... 

Vi erbjuder: transport av konstverk från Stockholm till Tallinn, hängning av utställningen, 
grafikvagga, inbjudningskort/affisch (pdf -format) för konstnären...

Läs mer: www.artnetco.eu
 Solo 

"Trettonde våningen" - Separatutställning i Kista... 

Ett nytt grepp. En separatutställning bakom lyckta dörrar i de gemensamma utrymmena som 
används av 30 kontor. Under 90 dagar ses utställningen av samma perso...

Trevlig höst och på återhörande

OBS! Inbjudan till Stadsbiblioteket skickas senare denna månad

https://www.artnetco.eu/sv/exhibitions/37/thirteenth-floor-kista-science-tower.html
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https://www.artnetco.eu/sv/exhibitions/22/din-2-veckors-separatutstallning-pa-kunstisalong-allee-tallinn-estland.html
https://www.artnetco.eu/sv/exhibitions/31/fourth-encounter-diana-right-in-the-deerseye-art-museum-of-tartu-university-estonia.html
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