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Göteborg 7  mars 2016 
 
 
Medlemmar i KFA m fl.  Göteborg mars 2016. 
 
KFA håller föreningsstämma i Göteborg den 20 mars kl. 18.00, särskild kallelse 
utgått. Har du frågor kan du kontakta KFA-kansli i Gbg. Tel. 073-7070555. 
 
 
KFA Stockholm håller medlemsmöte den 14 mars i Skarpnäck, kallelse 
utgått. 
 
Kommande samlingsutställningar för medlemmar 2016 
 
September månad kommer medlemmar inbjudas till en samlingsvisning i Halmstad 
centrum, mer info senare. 
 
Mellan den 7 – 17 oktober anordnar KFA en temautställning på Göteborgs Stadsbibliotek, 
utställningshallen. Särskild inbjudan skickas till medlemmar i god tid.  
 
I november månad 2016 är utställningshallen på Alviks bibliotek inbokad och inbjudan till 
detta kommer i god tid. Diskussioner pågår även med Bagarmossens Folkets hus. 
 
Konstnärsalliansen besökt riksdagen den 11 februari. 
Vi uppvaktade Agneta Gille (s) samt kollega i kulturutskottet i syfta att diskutera 
konstnärernas villkor. Från KFA medverkade Tony Roos ordf. Åsa Freij (ledamot 
Konstnärsunionen) från Stockholm. KFA presenterades och våra förslag till generellt 
konstnärstillägg lades fram och presenterades, även förslaget till Konstnärspooler. Vi kom 
även att ta upp det som skett med att konstföreningarna på arbetsplatser har försvunnit, Ca 
80% av dessa finns inte längre kvar i storstadsregioner vilket kraftigt påverka både gallerier 
och konstnärer möjligheter att säja konstverk. Vi förslog att kulturutskottet skulle ta upp detta 
till behandling.  
 
Tidningen Artär, 2016.  
Ett nytt nr planeras till utgivning i början på april. För att detta ska vara möjligt behöver vi in 
annonser som täcker större delen av tryckningen. Här måste alla hjälpas åt. Vårt Nyhetsbrev 
kommer ut i början av mars månad.  
 



 
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... 
 
 

Väsby Konsthall  AKVARELLSALONG 2016  
16 april – 15 maj  
Väsby Konsthall inbjuder till en jurybedömd salong i akvarell.  
Utställningen är öppen för alla konstnärer. Välkommen med din ansökan!  
REGLER  
 Varje konstnär lämnar in högst tre verk för jurybedömning. Dessa skall vara märkta på baksidan 
med konstnärens namn, konstverkets titel samt pris.  
 
OBS! Så kallat triptyk godkänns inte.  
Inlämning sker onsdag 6 april och torsdag 7 april kl. 12.00 - 17.00 samt söndag  
10 april kl. 12.00 – 16.00 på Optimusvägen 12 B, plan 3.  
 Verken kan lämnas personligen, genom ombud eller per post.  
 Bifoga en presentation av dig själv och dina verk, som kan finnas tillgänglig under utställningen. 
Högst ett A4.  
 Endast torra målningar tas emot. Rullade dukar tas ej emot.  
 En anmälningsavgift på 200 kr erlägges kontant i samband med inlämning.  
 Väsby Konsthall ansvarar för konstverken under utställningsperioden.  
 Konstverken skall ej tidigare ha visats i Upplands Väsby.  
 Konstverken får ej vara mer än fem år gamla.  
 Konstverken skall, om de ej är ramade, vara försedda med passepartout.  
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 Alla konstverk skall vara till salu.  
 Väsby Konsthall tar ut en provision på 30%.  
 Väsby Konsthall sköter försäljningen av konstverken under utställningen. Konstnärens andel av 
försäljningen betalas ut efter utställningen, när Konsthallen har fått betalt av köparen.  
 OBS! Det åligger konstnären att granska konstverken vid avhämtningen. Konsthallen tar därefter 
ej ansvar för eventuell skada.  
 
OM DU SKICKAR DINA VERK PER POST:  
 Konstverken skickas till: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby.  
 Konstverk skickade per post skall vara konsthallen tillhanda senast 6 april.  
 OBS! Paket skall skickas som Företagspaket 1600 med Produktkod 15.  
 
(Paket upp till 2 kg och ej skrymmande kan skickas som brev. Se postens regler).  
 Anmälningsavgiften betalas till pg nr 65 62 06 – 0, Väsby Konsthalls Vänner.  
 Konstverk skickade per post bör inte förses med glas. Väsby Konsthall ansvarar inte för glasade 
verk som skadas under postgången.  
 Konstverk skickade per post (både antagna och icke antagna) återsändes mot postförskott efter 
utställningens slut.  
 
Du kan få upplysning om dina konstverk antagits fr.o.m. 12 apri på vår hemsida eller via 
telefon 08-590 948 50.  
Konstverk som inte antagits till utställningen skall avhämtas 13-14 april mellan  
kl. 12.00 - 17.00.  
Antagna, icke sålda konstverk från utställningen avhämtas 18-19 maj kl.12.00 - 17.00. 
Därefter ansvarar Väsby Konsthall ej för konstverken.  
Konstverk ej avhämtade senast 6 månader efter utställningens slut tillfaller Väsby 
Konsthalls Vänner.  
Konsthallen skickar ett antal vernissagekort till antagna konstnärer.  
Vernissage äger rum lördagen den 16 april klockan 12.00 – 16.00.  
Utställningen pågår t.o.m 15 maj.  
--------------------------------------------------------------------------------- 
Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) 
Adress: 
Klippan 18,  414 51 Göteborg. 

Telefon: 073-70 70 555. Plusgiro: 30 14 27-1. 
Hemsida: ,www.konstnarsalliansen.se 

e-post:kansli@konstnarsalliansen.se 

 

2016,Nya medlemmar från jan. betalar 600 kr/år. Konstnär fyllda 70 år betalar 400 kr/år. 
Studerandemedlem betalar 150 kr/år. 

Konstnärer bosatta i Finland, Norge, Danmark, Island, Åland, Grönland betalar 350 kr/år. 
 
  
 
Jurybedömd utställning 2016   

http://www.konstnarsalliansen.se/


2016-09-03 -- 2016-09-11  

5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning 
senast 17 augusti 2016. 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 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. 
 
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 15/8 på vårt bankgiro  
270-5341 med Romelegården som mottagare eller kontant i samband med inlämning 
av verk i konsthallen 15/8 - 17/8. Glöm inte att ange avsändare! 
 
INLÄMNING AV VERKEN DIREKT I ROMELE KONSTHALL: 
Inlämning sker i konsthallen 15/8 - 17/8 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 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 

 

 
  

Kalender DeeloopArt konstmässor 2016: 

Luftkastellet 3 – 5 juni, Malmö/Limhamn 
Exercishuset 26-28 augusti, Göteborg 
Luftkastellet 28-30 oktober, Malmö/Limhamn 
Vill du vara med? Skicka en bokningsförfrågan till bokning@deeloopart.se med 
konstnärens namn, länk till konstnärens konst, månad ni vill ställa ut samt önskad monter.
 

Ansökningstider Konstnärsnämnden

mailto:info@romelegarden.com


1 april (öppen från 11 mars) 
Kulturbryggan  
Startstöd                                                  (beslut juni) 
Genomförandestöd                               (beslut juni) 
 
12 april 
BILD OCH FORM  
Residens i Stockholm                        (beslut juni) 
 
14 april  
TEATER, DANS, FILM  
Arbetsstipendier                                  (beslut oktober) 
 
19 april 
BILD OCH FORM  
Arbetsstipendier                                 (beslut oktober) 
 
25 april                                                         
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM  
Internationellt kulturutbyte                  (beslut maj) 
Resebidrag                                           (beslut maj) 
DANS  
Studiostipendium i Stockholm        (beslut juni) 
 
30 augusti                                              
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM  
Internationellt kulturutbyte                 (beslut oktober) 
Resebidrag                                          (beslut oktober) 
DANS 
Internationella koreografstipendiet (beslut oktober) 
 
2 september 
Kulturbryggan (öppnar 12 augusti)  
Startstöd                                                  (beslut november) 
Genomförandestöd                               (beslut november) 
 
 
5 september  
BILD OCH FORM  
Assistentstipendier                           (beslut november) 
 
19 oktober                             
TEATER, DANS, FILM  
Projektbidrag                                      (beslut mars 2017) 
 
20 oktober                                                 
BILD OCH FORM 
Residens i utlandet                          (beslut december) 
 
27 oktober                                                     
BILD OCH FORM, MUSIK, TEATER, DANS, FILM  
Internationellt kulturutbyte  (beslut december)  



Resebidrag                                          (beslut december) 
DANS  
Residens i Berlin                                (beslut januari 2017) 
Residens i New York                         (beslut januari 2017)                                                 
Studiostipendium i Stockholm         (beslut december) 
MUSIK  
Residens vid Studio Acusticum, Piteå 
Residens i utlandet 
 
9 november                                               
MUSIK 
Projektbidrag                                        (beslut mars 2017) 
 
17 november                                           
BILD OCH FORM  
Projektbidrag                                      (beslut mars 2017)
 
 
 
Konsthälsningar från 
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