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Till medlemmar i KFA m fl! 
 

BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA! 
HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG. 

Här kommer årets sista Nyhetsbrev, läs noga. Tiden går även denna gråa kalla 
höst och snart är det Jul igen. I årets sista Nyhetsbrev kommer som vanligt en 
uppmaning till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2019! 
 

KFA årsavgift för 2019! BG: 5243-2143. 
Swicha: 123-6147300 

Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 600 kr (enligt 
beslut på stämman 2016). För aktiv  medlem är 500 kr avdragsgill s.k. 
serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i deklarationen. 
För dig som fyllt 70 är 500 kr avdragsgill i deklaration, som en 
serviceavgift.  
Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta. 
Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp 
årsavgiften på 2 eller 3 gånger, noteras.  När avgiften betalats sänder vi ut det 
nya medlemskortet för 2019. 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. I augusti har styrelsen yttrat oss 
över den omfattande konstnärsutredningen, som den kommande 
regeringsbildningen skall ta över. På grund av att Sverige ännu inte har fått en 
regering har KFA inte kunnat begära att få uppvakta Kulturdepartementet, utan den 
frågan skjuter vi på tills vidare. Dock gjorden den 25 aug. en flygbladsutdelning i 
centrala Stockholm om den offentliga konsten – där budskapet var att brukare och 
allmänhet måste få större inflytande över de off-konstverk som placeras i samhället. 
Under november-december pågår en samlingsvisning av KFA-medlemmar på Galleri 
Vågen Österåkers bibliotek. 
 

OBS!Håll utskick i brevlådan efter ett nytt nummer, Julnummer, av tidningen 
Artär! 



Kommande utställningsprojekt under 2019 

Flera utställningsprojekt är bokade inför 2019 där en inbjudan kommer ut till medlemmar 
att medverka vid utställningar.   Kulturhuset Kåken Göteborg okt. 2018. Kulturfyren 
Stockholm, i maj 2019. Fler platser/lokaler är under förhandling vilket vi återkommer till. 

 

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. 
___________________________________________________________________ 
Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg 

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

 
NYHET: 
Drivmedelsrabatt för medlemmar genom avtal med PREEM. 
 
Bensin/Etanol/E85 55 öre/litern 
Diesel/ACP 90 öre/litern 
Bilkem 10% 
Biltvätt 15% 
För att få till stånd rabatten skall man teckna ett s.k. personavtal med sitt 
företag med PREEM. Detta skickas ut till alla medlemmar och kan även 
beställas från kansliet. 
 
________________________________________________________ 
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 
_____________________________________________ 
Kallelse till föreningsstämma 2019. 
 
Söndagen den 7 april i Göteborg – plats meddelas senare 
_________________________________________________________ 
 

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... 

• Söker upp de intressantaste miljöerna. 

• Transporterar konstverken till galleriet. 

• Hänger upp utställningen. 

• Erbjuder att visa mer konst i vår grafikvagga utan extra kostnad. 

• Har piedestaler för skulpturer. 

• Annonserar i lokala media. 

• Tillhandahåller inbjudningskort/affischer och minikatalog/triptyk i .pdf-format. 

• Organiserar vernissagen. 

• Publicerar namnen på konstnärerna och bilder av deras konstverk på vår hemsida. 

• Dokumenterar utställningen på vår hemsida med foton och artiklar från media. 

• Tar hand om besökarna och informerar om konstnärerna och deras verk. 

• Sköter försäljningen av konsten. 

• Monterar ner utställningen och ser till att resterande konst eller inkomsten från försäljningen 

återvänder till avsändaren. 

• Erbjuder möjlighet att dela/länka till er hemsida 

____________________________________________________________________ 
 

Jurybedömd utställning Romele konsthall 

Jurybedömd utställning 2019-08-31 — 2019-09-08 
5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning senast 21 augusti 
2019. Verken ska kunna exponeras på max. tilldelad yta (se nedan). Om man 
söker med stora verk kan man lämna färre till bedömning (dock minst 3). 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 2018 års jurybedömda 
utställning hade 153 konstnärer från de nordiska länderna lämnat in vardera fem verk för 
bedömning. 73 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 SEK (235 DKK) och ska vara oss tillhanda senast 21/8 på vårt bankgiro 
270-5341 med Romelegården som mottagare eller kontant/swish i samband med inlämning av 
verk i konsthallen 19/8 – 21/8. Glöm inte att ange avsändare!  

 

Inlämning av verken direkt i Romele Konsthall:  

Inlämning sker i konsthallen 19/8 – 21/8 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 upp 
till normalstorlek ska vara 5. Om man lämnar in stora verk kan man välja färre verk dock minst 3 
verk. Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk. Ingen föranmälan behövs.  

 

Foto på verk med e-post eller med brev:  

Vi godkänner 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 28/8 – 29/8 kl. 17.00 – 20.00 eller 30/8 kl. 16.00 – 19.00.  

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 2019”. Romele 
Konsthall kan ta emot c:a 45 bildkonstnärer och 25 med hantverk. Varje utställare tilldelas max. 2-
4 st ytor. Bredd: 2.4 m x Höjd: 1.2 m eller max 2-4 st ytor Bredd: 1.2 x Höjd: 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 
28/8 – 29/8 kl.17.00 – 20.00 eller 30/8 kl.16.00 – 19.00.  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 verken 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 
utställningen samt marknadsföring i dagspress, e-post utskick, affischer, internet, inbjudningskort 
m.m.  
Nertagning sker sista utställningsdagen efter stängning, (8/9) kl. 16.00 – 18.00. Även dagen därpå 
(9/9) kl. 17.00 – 19.00.  

   

 



Vad gäller om jag inte blir uttagen?  

Verken avhämtas 26/8 – 27/8 kl.11.00 – 13.00 och 17.00 – 19.00. Om konstnären önskar, 
magasinerar vi dem mot en avgift om 100:- per månad.  

 

Kan jag hämta verken på annan tid?  

Om verken inte avhämtas under ordinarie öppethållningstid, åtager vi oss att förvara verken (100:- 
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 1042, 247 96 VEBERÖD  

 

Open Call | Centre Culturel Irlandais 
Bursaries 2019 
November 13, 2018 

 Closing date for receipt of applications: Thursday 10 January 2019, 5pm GMT. 

The CCI offers bursaries including an Experimental Performance Award, Research fellowships in 

the Old Library and Historical Archives, French language scholarships. 

Romilly Walton Masters Performance Award 

Open to performance practitioners, this award will support a one or two-night performance in CCI 

by an emerging performer or group working in the areas of experimental theatre, music, dance, film 

or visual art. 

French Language Bursaries 

Scholarships for the month of August 2019 aimed at cultural and media professionals who wish to 

improve their French language skills for professional purposes. Accommodation in the CCI and an 

approved language course included. 

Old Library Bursaries 

Fellowship Bursaries for 4-6 weeks (June/September 2019) to conduct research into the CCI’s Old 

Library and Historical Archives Collection. Travel from Ireland, accommodation in the CCI and a 

stipend included. 

The Rev. Liam Swords Foundation Bursary 

The Rev. Liam Swords Foundation invites applications for one 3-month summer bursary from 

students/researchers at post-graduate level from any discipline in an Irish third-level institution. 

Travel from Ireland, accommodation at the CCI and a stipend included. 

Full terms and conditions: centreculturelirlandais.com  

Centre Culturel Irlandais, 5 rue des Irlandais, 75005 Paris 

____________________________________________________________________ 

Västra Götalandsregionen  

https://fkertmy0pg-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/11/cms_vign.php_.jpeg
https://www.centreculturelirlandais.com/en/residencies/bourses


Arbetsstipendium (www.vgregion.se) 
Kulturnämnden utlyser 15 arbetsstipendier à 100 000 kronor att sökas av yrkesverksamma 
konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av 
kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för 
långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan erhållas högst tre 
gånger. Ansökningarna bedöms av en sakkunnig jury.  

Sök och nominera till arbetsstipendier 

Sista dag för ansökan är 17 dec, kl. 23.59. 

Vem kan söka stödet? 
Konstnärer inom alla genrer bosatta och verksamma i Västra Götaland – bildkonstnärer, 
författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, 
konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, 
performance-artister med många flera. 

Bedömning 
Juryn bedömer framför allt de ansökandes konstnärliga produktion med CV, webbsidor 
och konstnärlig dokumentation som grund. Eventuell information om vad ansökande ska 
göra med stipendiet spelar underordnad roll. I bedömningen ska också övrig kunskap om 
den ansökandes konstnärliga meriter vägas in såsom eventuella arbetsstipendier från 
andra instanser. I enlighet med kulturnämndens riktlinjer för att gynna nyskapande ska 
juryn bland annat bedöma grad av nytänkande, excellens och konstnärskapets utveckling 
över tid. 

Behandling och beslut 
Juryn omfattar sakkunniga med specialistkompetens inom bild och form, dans, musik, 
teater och film men också med förmåga att bedöma konstnärliga uttryck i gränslandet 
mellan genrerna. Juryn utses av kulturchefen efter förslag från koncernavdelning kultur. 
Mandatperioden är fyra år, och jurymedlemmarna byts ut successivt. 

Kulturstipendium  
Kulturnämnden utlyser tio kulturstipendier à 30 000 kronor att sökas av yrkesverksamma 
konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av 
kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för 
långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan erhållas högst en gång.  

Sök och nominera till kulturstipendier 

Sista dag för ansökan är 17 dec, kl. 23.59. 

Skaraborgsstipendiet 
Bland de som ansöker/nomineras till kulturstipendierna väljs en person med anknytning 
till Skaraborg ut för ett särskilt stipendium ur Skaraborgs Jubileumsfond. Summan på 
stipendiet varierar mellan 20 000-30 000 kronor beroende på avkastningen i fonden. 

Vem kan söka stödet? 
Konstnärer inom alla genrer bosatta och verksamma i Västra Götaland – bildkonstnärer, 
författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, 

https://kulturstipendium.se/ansokan-kulturstipendium/
https://kulturstipendium.se/ansokan-kulturstipendium/


konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, 
performance-artister med många flera. 

Du kan ansöka om kulturstipendium för egen räkning eller nominera/nomineras av 
en annan person. 

Bedömning 

Vi bedömer framför allt de ansökandes konstnärliga produktion med CV, webbsidor och 
konstnärlig dokumentation som grund. Eventuell information om vad ansökande ska göra 
med stipendiet spelar underordnad roll. Eftersom kulturstipendiet också är en 
uppmuntran till fortsatt konstnärlig verksamhet bedöms graden av nytänkande och 
konstnärskapets utvecklingspotential över tid. 

Behandling och beslut 
Bedömningen görs av regionutvecklare från koncernavdelning kultur med 
specialkompetenser inom olika konst- och kulturområden. Gruppen lägger fram förslag till 
beslut för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. 

Besked till de som fått stipendierna ges i mitten av maj. Utdelningen sker på 
kulturnämndens sammanträde i början av juni. 

Gästateljéer  
Västra Götalandsregionens kulturnämnd erbjuder ett flertal olika stipendier för 
gästateljévistelser runt om i världen. Se nedan för mer information om vilka platser och 
möjligheter vi erbjuder för detta.  

Gästateljé i Beijing, Kina 

Gästateljé i Detroit, USA 

Gästateljé i Belgrad, Serbien 

Valfria gästateljévistelser 

Dan Fröberg 
Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier  
 
Telefonnummer  
Mobil: 070 - 242 50 49  
 E-post  
dan.froberg@vgregion.se  
www.vgregion.se 

 

Tema klimatinspiration-utställning på Kulturfyren 
Stockholm 2019 

 
Under perioden 28 april – 2 maj 2019 genomför 
Konstnärsalliansen, KFA, en tema/projektutställning med fokus 
på klimatet. Utställningen ska inte enbart visa konstverk av olika 
slag utan även kunna visa film, föredrag, poesi, musik och 
barnkör. Inbjudan till medlemmar görs i början av 2019. 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/kulturregionen/sok-stod-och-stipendier/stipendier/gastateljeer/beijing/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/kulturregionen/sok-stod-och-stipendier/stipendier/gastateljeer/detroit/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/kulturregionen/sok-stod-och-stipendier/stipendier/gastateljeer/belgrad/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/kulturregionen/sok-stod-och-stipendier/stipendier/gastateljeer/valfria-gastateljevistelser/
tel:070-2425049
mailto:dan.froberg@vgregion.se


Om Kulturfyren 

Kulturfyren är en kreativ mötesplats på Skeppsholmen, i hjärtat av Stockholm. I 
Kulturfyren möts amatörer och professionella kulturutövare i alla åldrar i olika 
sammanhang och i olika konstformer. 

Kulturfyren, som grundades februari 2011, delar sin vision och verkar i nära samarbete 
med ”Eric Ericson International Choral Center” och ”Stiftelsen Carpe Vitam”. 

Här vid kajen finner ni inspirerande lokaler (omgjorda industrilokaler) i skärgårdsmiljö, 
med utsikt över Nybroviken, Strandvägen och Djurgården. Kulturfyren är ett perfekt ställe 
för workshopdagar, repetitionsdagar, konferensdagar, fester och mindre konserter. 

Förr gjordes minor i detta hus varför hela byggnaden, som uppfördes i slutet av 1800-talet, 
fortfarande heter Mindepartementet. 

_________________________________________________________ 
KULTURSTÖD STOCKHOLM STAD 

Stockholms stad har flera former av stöd för att förbättra dina arbetsvillkor 
som yrkesverksam konstnär. Genom kulturförvaltningen kan du bland annat 
söka ateljéstöd, ateljéstipendium och ställa dig i kö för en ateljé eller 
ateljébostad. 

Ateljé- och studiostöd för konstnärer kan sökas av dig som är yrkesverksam konstnär eller 

nyutexaminerad från konsthögskola. Stödet är ett engångsbelopp upp till 18 000 kronor per år som 

beviljas för en treårsperiod.  

Ateljé- och studiostöd för konstnärer 

Ateljékön kan du som är yrkesverksam konstnär ställa dig i för att söka ateljé. Du kan också ställa 

dig i kö till en ateljébostad. Står du redan i kön måste du förnya din ansökan vart tredje år. 

Ateljékö 

Lediga ateljéer – här kan du hitta, byta eller hyra ut en ateljé. 

Lediga ateljéer  

Ateljéstipendium är ett tvåårigt arbetsstipendium på 120 000 kronor per år med en ateljé på 

Glasbruksgatan 25 på Södermalm och med möjlighet till en mindre utställning. 

Ateljéstipendium 

 
Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom 
bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik, 
musikdramatik och litteratur. Stipendiet är på 40 000 kronor och kan sökas 
av enskilda personer.  

Kulturnämnden beslutade den 22 maj om vilka som tilldelas stadens kulturstipendier 2018. 

Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på vad konstnären ifråga har tillfört 

Stockholms kulturliv på senare tid. Kulturstipendierna delades ut vid en ceremoni i Stadshuset i 

augusti. 

Årets kulturstipendiater 

Vem kan söka kulturstipendium? 

Du kan söka stipendiet om du: 

• är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet  

• har varit verksam i Stockholm det senaste året  

• är mantalsskriven i Stockholms kommun  

• inte har fått Stockholms kulturstipendium under de tre senaste åren 

http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Atelje/Atelje--och-studiostod-for-konstnarer-/
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Atelje/Ateljekoateljebostadsko/
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Atelje/Lediga-ateljeer/
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Atelje/Ateljestipendium/
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstipendier/Kulturstipendiater-2018/


När och hur ansöker du? 

Stadens kulturstipendier kan sökas under en begränsad period. Ansökningsomgången för 

kulturstipendier 2019 pågår mellan 15 december 2018 och 1 februari 2019 klockan 12.00 vid 

lunchtid. Du gör din ansökan via vår e-tjänst eller skickar in en ansökningsblankett som finns att 

ladda ner här på webbplatsen under perioden. 

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD-skivor, musik- eller 

videokassetter, skrifter eller böcker. 

Beslut om kulturstipendierna 

Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på vad konstnären ifråga har tillfört 

Stockholms kulturliv på senare tid.  

Beslut fattas av kulturnämnden i maj månad.  

Årets kulturstipendium för unga 

Stockholms stad delar även ut ett kulturstipendium för unga. Stipendiet tilldelas någon av de unga 

som beviljats Kulturstöd För Unga och genomfört ett kulturprojekt. Mer information om stipendiet 

hittar du på webbplatsen. 

Årets kulturstipendium för unga 

Utdelning av stadens stipendier 

Årets kulturstipendier och kulturstipendium för unga delas ut under en ceremoni i Stadshuset i 

augusti varje år.   

_______________________________________________________________________________ 

Utlysning / Art Inside Outs residens, Varberg 2019 

Egenomsorg då och nu i kurorten Varberg 

Art Inside Out bjuder in till ett konstnärligt residens med tematiken egenomsorg då och nu i 

kurorten Varberg. Residenset syftar till en aktivering av arvet efter kurorten med utgångspunkt i 

kulturmiljöer, livsberättelser, föremål och arkivmaterial samt möjliggör för en kritisk reflektion 

kring vår historieskrivning. Hur har synen på egenomsorg, hälsa och välbefinnande utvecklats från 

kurortens etablering fram till idag? Vilken betydelse har kulturella, psykosociala och 

socioekonomiska perspektiv för egenomsorg? 

Art Inside Out bjuder in tre konstnärer till ett residens om åtta veckor 2019.   

Residenset genomförs med följande tidsplan: 29 april – 12 maj (research), 13 maj – 9 juni 

(produktion), 26 augusti – 8 september (presentation). 

Varje antagen konstnär får ett arvode om 88 000 SEK exkl. moms (F-skatt) för åtta veckors 

engagemang och en produktionsbudget på 20 000 SEK exkl. moms.  Art Inside Out står för 

omkostnader som resor, boende, arbetslokaler och processledning. Residenset avslutas med en 

offentlig presentation av de konstnärliga processerna i Varberg och på andra platser i Halland och 

Sverige. Publika möten sker löpande under residensperioden. 

Residenset är öppet för sökande inom alla konstgenrer men intresserar sig särskilt för performance, 

ljud, text, video/film. 

En erfaren processledare som stöd 

http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/KulturBoU/kulturstod-unga/Arets-kulturstipendium-for-unga/


En processledare kommer att knytas till residenset. Processledaren finns med under hela perioden 

som stöd och kreativt bollplank för konstnärerna. Konstnärerna ges möjlighet att arbeta 

självständigt och tillsammans. 

Ansökningsperioden är 1 december 2018 – 15 januari 2019 

Ansök senast den 15 januari 2019 via ansökningsformuläret i länken nedan. Beslut meddelas 1 mars 

2019. De som väljs ut till residenset får sedan mer praktisk information. Varje konstnär behöver 

skicka in en enskild ansökan även om man söker som t.ex. en konstnärsduo eller -trio. 

Ansök här 

  

Kurorten Varberg 

Varbergs kurortstradition har en lång historia från allmogens hälsokällor, borgerlighetens kurortsliv, 

kustsanatorium för tuberkulösa barn, folkligt friluftsbadande och fram till dagens spa-kultur. Den 

inleddes år 1811 när Svartekällan vid Apelviken i södra Varberg blev officiell hälsobrunn. 

En kur kunde bestå i att dricka stora mängder surbrunn, varma och kalla bad, en väl sammansatt 

kost, promenader i den hälsobringande luften vid havet och aktiviteter i form av gymnastik, tennis 

eller segling. Vattnet transporterades senare in till Brunnsparken, i centrala delen av Varberg dit 

människor kom för det stärkande vattnet, som även engagerade badsocieteten och salongerna. 

I staden byggdes senare varmbadhus och år 1864 påbörjades byggandet av det första kallbadhuset. 

Det vackra läget lockade många badturister till staden och badmöjligheterna ökade utmed hela 

kusten. 

Tidigt fanns en övertygelse om att sol, frisk luft och salta bad hade stor betydelse för hälsan och det 

var ingen slump att läkaren Johan Severin Almer, stadsläkare i Varberg mellan åren 1903 -1927, 

valde Apelviken som plats när han öppnade Kustsanatoriet Apelviken år 1904. Han och många med 

honom, var övertygade om att havsklimatet var välgörande för skrofulösa (tuberkulösa) barn. 

Balneologi, som läran om olika slags bad och deras medicinska betydelse kallas, var på den här 

tiden en lära under uppseglande. 

Till Sverige kom kurortstraditionen via England och orter som Bath, där kurorter formats med 

inspiration från 1700-talets idéer om den varma källans mysterium. Redan så tidigt som år 43 e. Kr. 

anlade romarna badinrättningar i staden de kallade Aquae Sulis (dagens Bath). Dessa inrättningar 

fungerade som intima utrymmen som lämpade sig för filosofiska och politiska diskussioner såväl 

som för olika typer av kärleksmöten, för vila och för konversation. 

  

Art Inside Out 

Art Inside Out är en nomadisk institution för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. 

Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer med 

Halland som spelplats. Genom att arbeta i processer som är öppna och inte på förhand bestämda 

uppstår nya sammanhang där konsten skapar utrymme för nya perspektiv. 

Residensdeltagarna erbjuds lön för sitt arbete, resa, boende, arbetslokaler, konstnärligt stöd samt 

produktionsmedel. Art Inside Out bjuder in via Open Call ca 2 gånger per år. 

Art Inside Out drivs av Region Halland tillsammans med Falkenbergs kommun, Halmstads 

kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun och Varbergs kommun. 

Frågor kring utlysningen och residenset skickas till info@artinsideout.se 

 

God Jul och Gott Nytt År!! 

https://a.entergate.se/region_halland/egenomsorg-svenska
mailto:info@artinsideout.se


Hälsar styrelse och kansli 


