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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 2016! 
 
KFA årsavgift  för   2016! 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 2016. 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 har under hösten utfört en del 
uppvaktningar till riksdagen, kulturutskottets ledamöter. 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 annonseras 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 2016! 
OBS!Håll utskick i brevlådan efter ett nytt nummer, Julnummer,  av tidningen 
Artär! 
 
Meddelande om föreningsstämma 2016. 
Hålles i Göteborg söndagen den 20 mars kl. 13-16.  Lokal meddelas senare. 



 
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 

Konstpool AB 
Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256 
info@konstpool.se,  Ragna Berlin   ragna@konstpool.se, www.konstpool.se 
070 / 731 5522                  
 

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.  
 

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... 
 

 

Fjärde träffen "Fullträff", Konstmuseet vid Tartu Universitet, Estland 

Tartu är den näst största staden i Estland, hem till landets äldsta universitet. Det var 1632 under den 
"gamla goda" svenska tiden, som det brukar heta i det estniska folkminnet, som Gustav II Adolf 
undertecknade grundläggningsbrevet till Sveriges näst äldsta universitet, Academia Gustaviana i 
Tartu. 

 
 
Din 2-veckors separatutställning på Kunstisalong Allee, Tallinn, Estland 
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Solo Öppen 

Vi erbjuder: transport av konstverk från Stockholm till Tallinn, hängning av utställningen, 
grafikvagga, inbjudningskort/affisch (pdf -format) för konstnärens egen distribution, vernissage, 
affisch utanför konstsalongen, pressmedelande till bl. a. Svenska Ambassaden i Estland med 
information om k... 

Läs mer 
 
Din 3-veckors separatutställning på Galleri Kastellaanimaja, Tallinn 

Solo Öppen 

Vi erbjuder: transport av konstverk från Stockholm till Tallinn, hängning av utställningen, 
grafikvagga, inbjudningskort/affisch (pdf -format) för konstnärens egen distribution, vernissage, 
affisch utanför konstsalongen, pressmedelande till bl. a. Svenska Ambassaden i Estland med 
information om k... 

Läs mer
 

Romele konsthall, till konstnärer: 
Uttagning till Vårsalong 2016(fåtal platser kvar) 
och Sommarsalong 2016 pågår. 
 
Intresseanmälan: 
Vi tar gärna emot intresseanmälningar till kommande utställningar  
i vår regi under 2016. 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. 
 
Jurybedömd utställning 2016 
2016-09-03 -- 2016-09-11  

5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning 
senast 17/8. 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  
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på den jurybedömda utställningen.  
 
VÄGBESKRIVNING: 
Romele Konsthall ligger på Romelegården 5 km söder om Veberöd. Kör 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 2015 års jurybedömda utställning hade 150 
konstnärer från de nordiska länderna lämnat in vardera fem verk för 
bedömning. 62 konstnärer antogs att medverka. 

 

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 29/8 - 31/8 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.  
 

VAD GÄLLER OM JAG BLIR UTTAGEN? 
De konstnärer som blir uttagna av juryn ska deltaga i "Jurybedömd salong 
2016". Romele Konsthall kan ta emot c:a 40 bildkonstnärer och 20 med 
hantverk. Varje utställare tilldelas max. 2-4 st ytor �  B:2.4 m x H:1.2 m 
alt. max. 2-4 st ytor �  B:1.2 x H:2.4 m vägg (bild-konstnärer) eller 10-15 
kvm golvyta (hantverk). Konstnärer som ansökt med små verk har möjlighet 
att komplettera med fler alster under tiden 29/8 - 31/8 kl.18.00 - 21.00. De 
flesta, speciellt de som bor långt ifrån, deltager endast med de verk som juryn 
gjort bedömningen efter.Tänk på att det är fördelaktigt att söka med mindre verk 
om man ämnar skicka alsterna för att minimera fraktkostnaden. 
Deltagaravgiften för de som är antagna till den jurybedömda utställningen är 
700:- (bedömningsavgiften är då krediterad) och går till marknadsföring. 
Romelegårdens provision är 25% på all försäljning. Konstföreningar, 
konstklubbar och utställare erhåller 10% rabatt. Utställare svarar för ev. 
försäkring av de egna föremålen. Romelegården svarar för bemanning under 
utställningsperioden samt marknadsföring av utställningen i dagspress, e-post 
utskick, affischer, internet, inbjudningskort m.m. 

VAD GÄLLER OM JAG INTE BLIR UTTAGEN? 



Verken avhämtas 22/8 - 23/8 kl.11.00 - 13.00 och 17.00 - 19.00. Om konstnären 
önskar, magasinerar vi dem mot avgift.  

KAN JAG HÄMTA VERKEN PÅ ANNAN TID? 
Om verken inte avhämtas under ordinarie öppethållningstid, åtager vi oss att 
förvara verken (75:- per påbörjad månad). Tid ska avtalas då verken hämtas. 
Ägaren svarar för ev. försäkring av sin egendom. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 

Kontakta oss: Tel. 0732-51 20 45, 0411-533 405 (kontor i Abbekås) 
E-post: info@romelegarden.com 
Post: Romelegården, Dörröd 1041, 247 96  VEBERÖD 

 

 

art fairs by deeloopart 

 
Konstmässa på Luftkastellet 2016 
 
När:    Juni 3/6 - 4/6 - 5/6 
 
Tider:       Fredag  kl  13 - 18 
   Lördag  kl 11- 18 
   Söndag  kl 11-18 
 
Inträde:    Fritt Inträde 
 
Uppackning:   Uppackning fredag kl 8.00 – 13.00 
 
Var:    Luftkastellet AB 
   Utsiktsvägen 10 
   216 11 Malmö 

   Sverige 
 

mailto:info@romelegarden.com


 
Restaurang:  Restaurang med fullständiga rättigheter 
 
Webb:   www.luftkastellet.se   
   www.deeloopart.com 
   www.facebook.com/ole deeloopart 
 
Antal montrar: 60 - 70 st 

 
Monterstorlek: Höjd:  2,50m 
   Bredd: 1x3x1m 
   Trämontrar – spika och skruva 
 
Belysning:  3 st spotlights 
 
Annonsering:  Alla mässdagar i dagspress och annonsering i kalendarier och lokalpress. 
 
Marknadsföring: Inbjudan till företag, Konstföreningar, Kommuner och Institutioner. 
   Elektronisk marknadsföring i hela Skandinavien, Facebook, Kultur 1 
 
Provisioner:  Inga provisioner på försäljning 
 
Pris:   SEK 4400 exkl moms / monter 
 
Arrangör:  Deeloopart AB 
   bokning@deeloopart.se 
   070 466 45 60 
 
Bokning: 
   
Så här bokar du: 
 

1. Skicka en bokningsförfrågan till bokning@deeloopart.se med konstnärens namn, länk till 
konstnärens konst, månad ni vill ställa ut samt önskad monter. Monterplan i separat 
dokument.  

2. När vi bekräftar att vald monter reserverats till dig via e-mail, sätter du in föranmälan om 
2000 till Deeloopart konto enligt översänd faktura inom 8 dagar. 

3. Därefter börjar du måla & skulptera & göra glas & smida & teckna etc etc samt göra så 
mycket reklam för din konstutställning det bara går! 

 
Frågor som brukar komma upp: 

http://www.luftkastellet.se/
http://www.deeloopart.com/
mailto:bokning@deeloop.se
mailto:bokning@deeloopart.se


 
Det brukar komma ca 6000 – 8000 besökare till våra konstmässor under de tre dagar vi har öppet. 
 
Skyltning med ert namn i montern ombesörjer vi, skicka gärna in ett e-mail vilket namn ni vill 
använda er av i montern. 
 
Restaurangen är öppen under alla mässdagarna och serverar varmrätter, snacks, kakor och kaffe. 
Fullständiga rättigheter. 
 

 

 

 

 
  

Open call NordArt 2016 
NordArt 

Kunstwerk Carlshütte is a non-profit cultural initiative and organises the NordArt, an annual 
international exhibition of visual arts from June to the beginning of October. NordArt is one of the 
largest juried exhibition of contemporary art in Europe, representing all facets of visual arts. 

Typ 
Utställning/framträdande 
Kulturella sektorer 
Bild/form 
Sista ansökningsdag 
15 december 2015 23:59, 19 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 

Stipendium 
Längmanska Kulturfonden 

Typ 
Stipendium 
Kulturella sektorer 
Bild/form, Dans, Film, Ord, Scen, Ton 
Sista ansökningsdag 
15 januari 2016 23:59, 50 dagar 
Webbplats 
Länk till utlysningen 
 

 

God Jul och Gott Nytt År hälsar 
styrelse och kansli i Göteborg 

http://www.nordart.de/en/index.html
http://www.langmanska.se/
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