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Medlemmar i KFA. Göteborg april 2016.
KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA!
Datum: Söndag den 22 maj kl. 18.00
Plats:Göteborg Klippan 23- Lokal Hörnet (Klippans
kulturreservat)
I enlighet med beslut på föreningsstämman den 20 mars i GBG, fattades beslut,
genom en motion, om att årsavgiften för medlemmar skall höjas, bl a p g a
förbundets svaga ekonomi.
Eftersom motionen inkom för sent, enl. stadgar, kan formellt beslut fattas den 22
maj.
Förslaget till höjning av avgiften innebär: att i år (2016) höjs årsavgiften för
medlemmar under 70 år med 150 kr. 100 kr för de som fyllt 70 år.
För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100
kr för medlemmar som fyllt 70 år.
Detta, ovan, skall stämman fatta beslut om den 22 maj.
Ytterligare en del aktuella frågor kommer vi att ta upp, bl a kommande
medlemsutställningar.
Det bjudes på fika. Välkommen till Klippan!!
__________________________________________________________________

Konsttävling Örgryte Torp 2016 - Tävla om att
utsmycka Skanskas nya kvarter!
Datum: 2016-04-15 – 2016-10-01

Var med i Skanskas konsttävling för utsmyckning av vårt nya kvarter, Brf Synvillan i Örgryte
Torp, Göteborg. På platsen låg en gång det gamla anrika Radio- och TV-huset. Området är
porten till Göteborgs största naturområde och den konstnärliga gestaltningen ska passa in
med karaktären av både trädgårdar och byggnader.

Brf Synvillan, Ögryte Torp Göteborg

Vem kan tävla?
Tävlingen riktar sig till dig som är utövande konstnär eller konststuderande.

Pris
1:a pris 50.000kr (produktion max 250.000kr)
2:a pris 20.000kr

Tävlingsbidraget – senast 29 maj 2016
Som deltagare väljer du ett av de tre teman:
1. Utsmyckning av de fem entréerna.
2. Fasadutsmyckning.
3. En fristående skulptur.
Anmäl dig till konsttävlingen senast den 20 maj 2016.
Inlämning av bidrag sker senast den 29 maj 2016.
Den detaljerade tävlingsbeskrivningen tillhandahålls vid registrering.

Vinnaren utses
En jury kommer att utse vinnaren. I juryn finns etablerade konstnärer, representanter från Göteborgs
Stad och Skanska. Juryns bedömning sker under juni månad. De boende kommer att få rösta fram
sin favorit.

Anmäl dig här!
Vill du vara med och tävla? Anmäl dig här så får du ditt TävlingsID och detaljerad
tävlingsbeskrivning via mail inom tre dagar.

Gestaltningsuppdrag
Här kan du som är professionellt utövande konstnär, formgivare, arkitekt eller liknande och är
intresserad av konstnärliga gestaltningsuppdrag hitta alla aktuella gestaltningsuppdrag inom Region
Jönköpings län.

Aktuella gestaltningsuppdrag/tävlingar:
Södra entrén Värnamo sjukhus som ska bli klar redan september 2016, ger besökare till vårdcentral
och sjukhus ett ljusare och varmare mottagande än dagens entré. Den konstnärliga
gestaltningen installeras hösten 2017. 2019 ska även en stor om- och tillbyggnad vara klar på
Värnamo sjukhus. I och med det får sjukhuset bland annat även nya lokaler för operationer.
Illustration: White Arkitekter AB

Gestaltningsuppdrag för södra entrén, Värnamo sjukhus,

Värnamo
Välkommen med förslag till Region Jönköpings läns tävling för utomhusgestaltning för det nya
entréområdet på Värnamo sjukhus. Den nya entrén ger besökare till vårdcentral och sjukhus ett
ljusare och varmare mottagande än dagens entré och ytan erbjuder många möjligheter för
konstnärlig gestaltning. Den ursprungliga byggnaden är från 70-talet, ritad av arkitekten Folke
Löfström, ett fint exempel på den tidens arkitektur med mörk tegelfasad och tydligt formspråk.
[Utlysning april 2016. Sista ansökningsdag 2016-08-01]

Intresseanmälan
Vill du få information när nya gestaltningsuppdrag inom Region Jönköpings län?
Maila dina kontaktuppgifter till kultur@rjl.se
Region Jönköpings län använder Konstpool.se för utlysning av aktuella gestaltningsuppdrag.

• Konstpool (nytt fönster)
Kontakt
Katarina Vallbo
katarina.vallbo@rjl.se
Uppdaterad: 2016-04-20
Katarina Vallbo, Kultur och utveckling
katarina.vallbo@rjl.se

Jönköpings kommun projekterar för en ny gymnastikhall i Huskvarna, den beräknas vara klar
hösten 2017. Byggnaden är aktuell för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Bagrund/objekt
Jönköpings kommun projektetar för en ny gymnastikhall i Huskvarna. Byggstart våren 2016.
Byggnaden beräknas stå färdig hösten 2017. En sporthall med fyra omklädningsrum, nedslagsbädd
och hoppgrop ska byggas. Gymnastikhallen ska eventuellt byggas parallellt med den nuvarande
sporthallen med en gemensam entré. Det blir då ett U-format sportkomplex , 43 meter långt plus en
förlängning på 10 meter med 23, 5 meters bredd. Fri takhöjd på 8 meter. Hallen ska kunna delas av
med vikväggar.
Entrén utgörs av en öppen yta på cirka 100 kvadratmeter, där det ska finnas en kiosk.
Gymnastikhallen ska i första hand utnyttjas av Huskvarna gymnastikförening samt ytterligasre tre
gymnastikföreningar i Jönköping och Gränna. Jönköpings kommun har avsatt 30 miljoner för
byggkostnad, 1 % av kostnaden avsetts för konstnärlig gestaltning.

Förutsättningar på platsen
Esplanaden är Huskvarnas viktigaste offentliga rum och är en centralplantering från 1911, som har
formen av en längdaxel från öster till väster. Vid renoveringen 1996 anlades ett torg på Esplanaden
med Thomas Qvarsebos konstverk "Vägen genom A", en staty av huskvarnasonen Alf Henriksson.
Nya räcken samt belysning på bron och välkomstskylt tillkom i samband med 100-årsjubileet 2011.
Esplanadens möbler, soffor och belysningsstolpar är målade i den röda färgnyans som
kännetecknade Huskvarnas motorcykel ”Rödmyran”. I Esplanadrondellen står Margareta
Engströms skulptur från 1974, ”Husqvarna Hvattenfall hvilket lyser silverhvitt i dagen”.

Närmiljön kring nya gymnastikhallen består bland annat av Huskvarnaån, medletidsfästet
Rumlaborg, Åparken, Huskvarna kyrka och kyrkogård. Huskvarnaån sträcker sig över Nässjös och
Jönköpings kommun från Småländska höglandet och förbi Huskvarna, från vilket ån fått sitt namn,
och vidare till Vättern. I ån och de sjöar den passerar är fisktillgången riklig och här finns också
fiskgjuse, storlom och svarthakedopping. Ån flyter förbi Rumlaborg, medeltidsfästet med
välbevarade vallar. Åparken beläget vid norra Esplanadbron uppfördes 2011 med planteringar i
etager, belysning, inkakling av brofästet, soldäck samt fresbeegolfbana. I Åparken står också Lisa
Gerdins konstverk ”Kvarnhusen”.
Den nya gymnastikhallen kommer att placeras intill Huskvarna vårdcentral och Jönköpings Energis
byggnader, den gamla panncentralen kommer dock att rivas. Bygget av Huskvarna Stadshus på
andra sidan Esplanadbron beräknas stå färdigt hösten 2017/våren 2018. Huskvarnas lägre belägna
stadskärna är omgivna av bebyggda höjdområden som Öxnehaga, Petersberg och Egna hem.
Nivåskillnaden är som mest cirka 120 meter. Huskvarna kyrka, kapell och klockstapel från 2010
ritades av Birger Damstedt och uppfördes som en norsl stavkyrka.

Intresseanmälan
Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdraget. Du som är
yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din
intresseanmälan senast 13 maj 2016. Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för Fskatt (enskild firma eller bolag).
Intresseanmälan skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1002
561 24 Huskvarna
Märk kuvertet ”Gestaltning Huskvarna gymnastikhall”

Intresseanmälan ska innehålla:
• Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på
dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
• Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på
svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en
kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår
samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation,
telefonnummer och e-postadress.
• Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.
• Meritförteckning/CV.
• Kontaktuppgifter.
Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling.
Ditt material kommer inte att returneras.
Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär.

Budget
Totalbudet: 300 000 kr. Skissarvode: 15 000 kr/person exklusive moms (max 3 skissuppdrag).
Resterande budget, 255 000 kr, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande
och färdigställande, till exempel egen projekteringstid, material-kostnader, montering,
underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande
och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40 % av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas
för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.
Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation
av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan
•
•
•
•
•

Publicering av annons för intresseanmälan: 2016-04-15
Sista dag intresseanmälan: 2016-05-13
Besked om eventuellt skissuppdrag: 2016-05-20
Sista dag för skissförslag: 2016-08-22
Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 2016-10-06

Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.

OPEN CALL: NYSKAPANDE TILLFÄLLIG KONST
Är du konstnär med idéer om tillfälliga projekt i våra gemensamma rum? Nu söker vi på Statens
konstråd förslag på ett projekt som vi producerar under 2017. Vi letar efter projektidéer med hög
samhällsrelevans som utvecklar vad offentlig konst kan vara.
De senaste åren har Statens konstråd drivit frågan om vad konst i gemensamma rum kan vara. Målet har
varit att bredda fältet offentlig konst till att omfatta den mångfald av uttryck som konstnärer idag arbetar
med i de gemensamma rummen. Som en del i detta har vi arbetat med formatet tillfälliga konstprojekt
där vi hittills har bjudit in enskilda konstnärer till samarbete med Statens konstråd.
Nu vill vi göra det möjligt för konstnärer att själva skicka in sina idéer till oss. IOpen call: Nyskapande
tillfällig konst välkomnar vi idéer för tillfälliga konstprojekt som på olika sätt utforskar samtiden och
utvecklar relationen mellan konst och gemensamma rum. Vi söker projektidéer som har hög relevans för
aktuella samhällsfrågor och som tydligt flyttar fram gränsen för vilka uttryck konst i gemensamma rum
kan ta.

URVALSPROCESS
Urvalsprocessen sker i tre steg:
1. Konstnärer lämnar in intresseanmälan med en kortfattad projektidé (max 4000 tecken exklusive
blanksteg) som en jury sedan bedömer.
2. Juryn väljer tre projektförslag som konstnärerna och Statens konstråd sedan utvecklar i dialog. Statens
konstråd ersätter dessa konstnärer med 20 000 kronor var för medverkan i arbetet.
3. Juryn utser en vinnare bland de tre projektförslagen. Det vinnande förslaget går vidare till produktion.

PRODUKTION
Statens konstråd producerar det vinnande förslaget under 2017. Arbetet sker i dialog mellan konstnären
och Statens konstråds curator. Statens konstråd ansvarar för produktion, budget och marknadsföring av
projektet. Medverkansersättning för nedlagd arbetstid och visningsersättning utgår till konstnären enligt
KRO:s rekommendationer.
Projektet ska vara genomförbart med en maximal budget om 500 000 kronor. Observera att Statens
konstråd hanterar budgeten och att den inkluderar medverkans- och visningsersättningar till konstnären.

INTRESSEANMÄLAN
Yrkesverksamma konstnärer som är bosatta eller verksamma i Sverige kan lämna in intresseanmälan.
Konstnärer kan delta enskilt eller i grupper om flera.
Sista ansökningsdag är 23 maj 2016. För att intresseanmälan ska vara giltig ska konstnärerna
använda Statens konstråds webbformulär på www.statenskonstrad.se/intresseanmalan-for-open-callnyskapande-tillfallig-konst.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Projektidéerna kommer att bedömas enlig följande kriterier:
• Relevans i relation till aktuella samhällsfrågor
• Nyskapande förhållningssätt till tillfälliga konstprojekt i gemensamma rum
• Konstnärlig kvalitet
• Hur väl konstprojektet relaterar till den omgivande platsen och situationen
• Förutsättning att engagera såväl lokal som professionell publik
• Praktisk och ekonomisk genomförbarhet

JURY
Pontus Kyander, lärare på Bildkonstakademin i Helsingfors, curator och kritiker Hinrich Sachs,
professor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, konstnär och författare Joanna Sandell, chef på
Botkyrka konsthall Jessica Segerlund, processledare på Älvstranden Utveckling Ordförande Edi Muka,
curator Statens konstråd

TIDPLAN
23 maj 2016: Sista ansökningsdag 9 juni 2016: Juryns beslut om de tre projektförslag som går vidare 1
oktober 2016: Sista dag för inlämning av vidareutvecklade projektförslag 25 oktober 2016: Juryns
beslut om vinnande förslag 2017: Det vinnande projektet genomförs under 2017.

KONTAKT OCH FRÅGOR:

Tekniska frågor om uppladdning av intresseanmälan: Jessica Diviani, tf
webbredaktör jessica.diviani@statenskonstrad.se

SATSNING PÅ BOSTADSOMRÅDEN OCH
KULTURSKOLOR 2016
Kulturskolor och kulturverksamhet i vissa bostadsområden är två områden som regeringen
vill att Kulturrådet satsar på under 2016. En satsning som påbörjats tidigare och fortsätter
framöver är Skapande skola för hela grundskolan och förskolan. Det framgår i regeringens
regleringsbrev till Kulturrådet.
21 DECEMBER 2015

Satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden som får namnet Äga rum löper under
tre år med start 2016. Kulturrådet får 40 miljoner kronor av regeringen för denna satsning nästa
år. Det handlar om att skapa förutsättningar för medskapande, demokratisk delaktighet samt
kulturutbud och konstnärlig gestaltning i utvalda bostadsområden.
Kulturskolan får 100 miljoner kronor för kvalitetshöjande åtgärder. Bidraget ska användas för att
bidra till låga elevavgifter och göra kulturskolan mer jämlik för att förbättra möjligheterna för barn
och unga att delta i verksamheten.
Skapande skola-satsningen på förskolan fortsätter. Kulturrådet fördelar 10 miljoner kronor under
2016. Också en kartläggning av kulturverksamhet i förskolan ska göras för att få bättre kunskap
inför framtida bidragsgivning. Bidraget Skapande skola ska medverka till att kulturella och
konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskola, förskoleklass och grundskola.

Hälsningar

