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Göteborg den 3 sept. 2018

Till medlemmar i KFA.
Efter en helt otrolig varm sommar i hela landet känns det skönt att vi är tillbaka i normalt
annalkande höstväder. Det innebär att bokade samlingsvisningar för KFA ska genomföras
som planerats. Det är valår i år om ingen har noterat detta och för oss konstnärer händer
ju inte så mycket utan vi måste fortsätta samverka och hitta nya mål och
utställningsplatser.
KFA har yttrat oss över betänkandet från konstnärsutredningen...”Konstnär
– oavsett villkor?”.
KFA saknar ett flertal åtgärder för att förbättra arbetsmarknaden för yrkesutövande
konstnärer. Vi är även kritiska till att man inte vill föreslå förändringar av
Konstnärsnämndens fördelning av olika stipendier och att i stället använda skattemedlen
till andra rättvisare ersättningar. KFA för även fram våra egna förslag, bl a huvudförslaget
om införandet av en ny ersättning ”Generellt konstnärstillägg”, som är inkomstbaserat,
alltså inga stipendier till miljonärer.
KFA vill även se en reformering av Statens konstråd.
Under hösten skall kulturdepartementet analysera all de synpunkter som kommit in och i
början av 2019 kommer av allt att döma den nya regeringen lägga en proposition i
riksdagen. Då kommer vi att vara med och följa detta arbete.
Lördagen den 25 augusti besökte KFA Stockholm och Drottninggatan (gm Tony Roos
och Åsa Freij) för att dela ut flygblad och prata med Stockholmarna om den offentliga
konsten. Vidare besökte KFA partiernas valstugor på Sergels torg och där lämnade vi över
våra förslag på den offentliga konstens hantering Stockholm. Ett av budskapen är att
stadens måste bli mera transparent i sin inköpspolitik gällande den offentliga konsten.
Några KFA-medlemmar letade efter oss och hittade fram till sista och vi förde även samtal
med en del av de konstnärer vi mötte i centrala Stockholm.

Konstnärsalliansen har inlett ett samarbete med Stiftelsen
Grez-sur-Loing: http://www.grez-stiftelsen.se
Det innebär att KFA kommer att få utse en medlem som stipendiat att under mars månad

2019 och 2020 tillbringa en vistelse på konstnärskolonin, söder om Paris, Grez- sur-Loing.
KFA kommer nu att söka stipendiemedel för detta, eftersom KFA inte har egna medel för
detta, under hösten. Stipendiet kommer att täcka kostnader för resa ToR, mat och logi på
plats samt ateljélokal på plats.
Är du intresserad av att söka till vistelsen under en månad? Gör detta genom
att du anmäler ditt intresse, du mejlar eller så ring till KFA-kansli i GBG.
Stiftelsen Grez-sur-Loing är en ideell stiftelse utan vinstintressen med huvudsakligt
ändamål att främja och stödja konstnärlig, litterär och vetenskaplig forskning, utbildning
och undervisning genom att tillhandahålla lägenheter, ateljéer och andra arbetslokaler för
konstnärer, författare, tonsättare eller vetenskapsmän från Sverige och andra länder på
Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike. Flertalet gäster är stipendietagare och alla
gäster kallas därför stipendiater på hemsidan.

INBJUDAN TILL SAMLINGVISNING PÅ GALLERI VÅGEN,
BIBLIOTEKET ÅKERSBERGA CENTRUM.

Galleri Vågen
I biblioteket i Åkersberga Centrum finns Galleri Vågen.
Galleri Vågen för in konsten i vardagslivet där människor strömmar förbi. Det är öppet samma
tider som biblioteket. Här finns konst av hög kvalitet, både av lokala konstnärer och
utställningar av mera informativ karaktär. Varje sommar anordnas en samlingsutställning för
amatörer och professionella konstutövare.

När: 24 NOV. - 20 DEC. 2018.
HÄNGNING: 23 NOV.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 okt.
OBS!Vi behöver en rubrik på utställningen, kom med frörslag.
Galleriet tar 20% i provision vid försäljning, galleri Vågen står för utställningsförsäkring.
Österåkers bibliotek. Besöksadress: Storängstorget 4. Tel. 08-54081400.

KONSTAKADEMIENS STIPENIER HÖSTEN 2018
Den 5 september öppnar höstens ansökningsomgång av stipendier riktade till konstnärer.
Ansökan görs digitalt och finns öppen under perioden 5-18 september 2018.
Sammanlagt fördelas ett knappt 30-tal stipendier.
UTSTÄLLNINGSSTIPENDIER
I stipendierna ingår möjligheten att presentera sitt konstnärskap inom de närmaste åren, samt en
katalog som produceras inom Konstakademiens skriftserie.
RESE- OCH VISTELSESTIPENDIER
I Paris och Grez-sur-Loing under 2019.
ÖVRIGA STIPENDIER
Ett antal resestipendier samt stipendier på
belopp mellan cirka 15 - 60 000 SEK.
Mer information och ansökan på Konstakademiens hemsida: www.konstakademien.se

Konstnärsnämndens ansökningstider, bild- och formkonstnärer
Residens i Bangalore, Beijing, Belgrad,
Jingdezhen, Johannesburg, Tokyo och New York
18 sep - 18 okt
december
Projektbidrag
15 okt - 15 nov
mars 2019

www.konstnarsnamnden.se

Om Konstakademien
Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter och verkar för att konsten och arkitekturen ges
den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är
kunskap, oberoende och långsiktighet.
Besök nyhetsrummet »

________________________________________________

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

Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161.
____________________________________________________________

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...

________________________________________________
Medlemmar i KFA erhåller 10% rabatt på gallerihyra

Det är på Galleri Norrsken och galleri Riddaren i Gamla stan Stockholm.
Hemsida: www.gallerinorrsken.se
Tel. Christina 070-8526662. e-post: gallerinorrsken.se
________________________________________________________

Beställ Handboken för bild- och formkonstnärer från KFAkansli. I denna hittar du rådgivning info om moms, skatter, deklaration,

arbetsmarknad, arvoden, fonder, stiftelser, upphandlingsregler,
upphovsrättsfrågor, kommissionsförsäljning, företagsformer m m.
Boken får du via mejl, om du vill ha den i tryckt ex tillkommer en avgift på 115
kr.
Konstnärernas hjälpfond
Ansökan
Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året!

Bidrag kan utdelas som
• tillfälligt stöd vid sjukdom
• årlig pension från fyllda 65 år. Utbetalas kvartalsvis. Granskning av pensionärerna ekonomi
görs varje år.
Bidragen är för närvarande. inte skattepliktiga och behöver ej tas upp i självdeklarationen.
För att få bidrag från fonden gäller allmänt att:
1. den sökande har en väl dokumenterad konstnärlig verksamhet som kan styrkas med:
cv, bildmaterial el dylikt.
2. behovet av ekonomiskt stöd kan styrkas med kopior av:
• Senaste självdeklaration
• "Specifikation till inkomstdeklaration 1", (båda sidorna)
• Senaste slutskattsedel alt/preliminär skatteuträkning
OBS Även ev, maka, make/sambos deklarationsuppgifter ska bifogas.
3. sjukdom kan styrkas med aktuellt läkarintyg.
Ansökningsblanketter
Beställ från sekreteraren
Telefon: 08-767 30 00
E-post: info@konstnarernashjalpfond.se
Stiftelsen konstnärernas Hjälpfond
Marianne Petersén
Laduvägen 10
181 41 Lidingö
eller ladda ner från hemsidan
Ladda ner blanketten här
Skriv sedan ut blanketten på din skrivare.
* För att öppna dokumentet behöver du har gratis-programmet Adobe Reader installerat på din
dator. Om du inte har programmet finns det att ladda ner här.

Trevlig höst
Önskar KFA-kansli Gbg

