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Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)  

Adress: Älvsborgsgatan 11 c, 41452 Göteborg. Tel: 073-7070555  
Hemsida: www.konstnarsalliansen.se, e-post: kansli@konstnarsalliansen.se  
Organisationsnr: 802434-4767. Bg: 5243-2143 
 
 
Göteborg den 23 mars 2019 
 
 

Till medlemmar i KFA! 
Här kommer nyhetsbrevet för mars månad. 
Året startades tidigt med en samlingsvisning på kulturhuset Kåken i Göteborg, Härlanda, 
med temat i Tiden.  Den 7 april håller KFA föreningsstämma, kallelse m m 
utskickat till alla medlemmar. KFA styrelse har skickat en hemställan till 
kulturdepartementet för att få uppvakta den nya kulturministern. Vi avvaktar ett sådan 
datum för möte. 
Konstnärsalliansen har sedan den 1 februari 2019 ett nytt kansli på Älvsborgsgatan 11 c, 
Göteborg. Vi har även en ny hemsida  men samma telefon och samma e-postadress till 
kansliet. 
Deklarationstider närmar sig, kansliet kommer att skicka ut en vägledning i detta inom 
kort. Du kan som vanligt mejla eller ringa om du har frågor om din deklaration. 
Bokade samlingsvisningar är hittills under 2019 Varbergs sjukhus sommar, Surte 
Glasbruksmuseum september 2019. Ytterligare förhandlingar förs med ett flertal 
kulturhus/konsthallar. 
 
 

Tema: ”klimatet Först - utställning/workshop” 
 
- 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. 
Ukrainska Alliansen i Sverige,medverkar med musiker, kör, ”Blommiga 

själen”, och konstnärer vid utställningen.  

Barn som i sin ”söndagsskola”, utvecklat sin kreativitet medverkar med en egen 
konstutställning av olika tavlor som man tillverkat. 

Föreningen Synskadade konsthantverkare och konstnärer (SKKF)  

− Deltar i utställningen med några av sina medlemmar. 



 
Åtta konstuppdrag annonseras i Skövde! 

Nu finns det möjlighet att som konstnär anmäla sitt intresse till konstenhetens mest 

omfattande projekt AS- och P-projektet. Inbjudan är publicerad och sista anmälningsdag är 

den 3 april. 

  

Projektet omfattar nya lokaler för akut-, operation- och psykiatrisk verksamhet på Skaraborgs 

sjukhus i Skövde. Konstuppdragen består bland annat av konstnärlig gestaltning av akutentré, 

del av fasad, tre innergårdar och ett flertal väntrum. 

Www.vgregionen.se 
 

 

IInnbbjjuuddaann  tt iill ll  ssaammlliinnggssvviissnniinngg  ppåå  VVaarrbbeerrggss  ssjjuukkhhuuss..  II  ssaammvveerrkkaann  

mmeedd  ssjjuukkhhuusseettss  kkoonnssttfföörreenniinngg..  

  
Start: 24 juni (Hänger på f m) 
Avslutning: 12 juli 
Anmälan: Görs senast den 15 maj till KFA-kansli. 
Kostnad: 250 kr per utställare. 

Vi har nu möjlighet att visa bild och formkonst i en större samlingssal och matsal på 
sjukhusets där konstföreningen hjälper till med bevakning och kontakter. Välkommen 
med din anmälan. 
 
NY HEMSIDA! 
Konstnärsalliansen har fått en ny hemsida, kolla in den. Ny kan man 
även annonsera på sidan. Informera gärna konstnärer m fl om vår 
hemsida. 
 
 _________________________________________________________________ 
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. 
 
________________________________________________________ 

http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/15/389OAH1Z-37UXTC8H-37UXTC88-345CDO.html
http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/15/389OAH1Z-37UXTC8H-37UXTC88-345CDO.html
http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/15/389OAH1Z-37UXTC8H-2XLJAVXT-OUK15NO.html
http://t.vgrnyhetsbrev.se/go/15/389OAH1Z-37UXTC8H-2XLJAVXT-OUK15NO.html


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! 
 

 

Beställ Handboken för bild- och formkonstnärer från KFA-
kansli. 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. 
________________________________________________ 
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 

 
 
 

Residens/hyra   Ateljé uthyres, Stockholm 

WWW.KONSTNARSNAMNDEN.SE    WWW.IASPIS.SE 

 

Artist in Hospital, Region Gävleborg 

Region Gävleborgs återkommande vistelseprogram där konstnärer bjuds in för att verka i, skapa en 

konstnärlig förståelse för och på olika sätt gestalta delar av länets vårdmiljöer. Under 2019 är 

städcentralen på Gävle sjukhus föremål för den konstnärliga interventionen. 

Sista ansökningsdag 31 mars 2019 

  

Make Sound – Residency for new sound based art, Inter Arts Center 

Apply for 2-5 weeks residency. The residency includes a fixed travel and accommodation stipend 

(or contribution) of 5.000 DKK and a weekly working stipend of 5.000 DKK, for other 

residency/productions costs or as an artist fee. 

Sista ansökningsdag 1 april 2019 

 

Open call: FAIR Residency, FABRIKKEN 

The FAIR residency welcomes 3 artists or curators a year for a duration of 3 months each. The 

resident receives a grant of DKK 30.000 for living expenses, paid return travel, shared 

accommodation in Copenhagen, and a large private studio at FABRIKKEN. To be eligible for a 

residency, the applicant must be a professional artist or curator and reside in one of the Nordic or 

Baltic countries (excluding Denmark). 

Sista ansökningsdag 8 april 2019 

 

Grafikstipendium 2019, ÖKKV 

Grafikstipendium för konstnärer bosatta i Sverige. Stipendiet innebär en månads fri tillgång till 

grafikverkstad, bostad, medlemskap i ÖKKV och utställningsperiod på Galleri Lokomotiv samt ett 

kontantbelopp på 15 000 kronor från Örnsköldsviks kommun. 

Sista ansökningsdag 15 april 2019 

http://www.gallerinorrsken.se/
https://konstpool.se/sv/calls#5c9200c43e7dad7fb6a5a326
http://www.konstnarsnamnden.se/
http://www.iaspis.se/


 

Ateljéstipendium på Massmanska kvarnen i Ronneby, Konst i Blekinge/Kulturcentrum 

Ronneby 

Sista ansökningsdag 22 april 2019 

  

Residens i Berlin, Konstnärsnämnden 

Stipendiet är på 100 000 kr och ska täcka kostnader för resor och omkostnader under den sex 

månader långa ateljévistelsen. Stipendiaten får tillgång till en ateljé på 55 kvm samt en 74 kvm stor 

möblerad lägenhet. 

Sista ansökningsdag 23 april 2019 

  

Residens i Johannesburg, Konstnärsnämden 

Stipendiet är på 40 000 kr och ska täcka kostnader för resa Sverige-Sydafrika tur och retur, 

levnadsomkostnader och eventuella produktionskostnader under den två månader långa 

residensvistelsen. Vistelsen inkluderar introduktion till den lokala konstscenen, öppna ateljéer, en 

utställning samt en liten lägenhet. 

Sista ansökningsdag 23 april 2019 

  

Residens i Kapstaden, Konstnärsnämden 

Stipendiet är på 40 000 kr och ska täcka kostnader för resa Sverige-Sydafrika tur och retur, 

levnadsomkostnader och eventuella produktionskostnader under den två månader långa 

residensvistelsen. Kollektivt residensboende där stipendiaten får disponera ett av fyra rum.   

Sista ansökningsdag 23 april 2019 

 

Stipendier/Stöd/Priser 

  

Projektbidrag, Svensk-danska Kulturfonden 

Beviljar i regel bidrag mellan 20 000 - 50 000 svenska kronor till ett projekt. Fonden har som 

ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. 

Sista ansökningsdag 1 april 2019 

______________________________________________________________________________ 

 
 

ANDRA BIDRAGSGIVARE 

Arvsfondsdelegationen  
Box 2218 
103 15 Stockholm 
Telefon: 08-700 08 00 
E-post: info@arvsfonden.se 
Webbplats: www.arvsfonden.se 
 
Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar 
verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn 
och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i 
kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. 
 

https://konstpool.se/sv/calls#5c8ff1153e7dad7fb6a5950a
mailto:info@arvsfonden.se
http://www.arvsfonden.se/


Boverket 
Box 534 
371 23 Karlskrona 
Telefon: 0455-35 30 00  
E-post: registraturen@boverket.se 
Webbplats: www.boverket.se 
Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän 
Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och 
handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten. 
Konstnärsnämnden 
Maria Skolgata 83 
118 53 Stockholm 
Telefon: 08-50 65 50 00  
Fax: 08-50 65 50 90 
 
E-post: info@konstnarsnamnden.se 
Webbplats: www.konstnarsnamnden.se 
Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Myndigheten fördelar stipendier och 
bidrag som resebidrag, arbetsstipendier, långtidsstipendier, projektbidrag och internationell residensverksamhet. 
Målgrupp är yrkesverksamma konstnärer inom områdena bild, bild, form, musik, teater, dans och film. 
 
Kulturbryggan 
Webbplats: www.kulturbryggan.se 
Kulturbryggan är sedan den 1 oktober 2015 ett särskilt beslutande organ inom Konstnärsnämnden som delar ut 
projektbidrag. Syftet är att stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och samverkar med andra finansiärer för 
en breddad finansiering av kulturlivet. 
Kulturkontakt Nord 
Sveaborg B 28 
00190 Helsingfors 
Finland 
 
E-post: info@kknord.org 
Webbplats: http://www.kulturkontaktnord.org/ 
Kulturkontakt Nord utlyser medel för nordiskt kultursamarbete inom två ramprogram riktade mot professionella konst- 
och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet, samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har 
även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk 
litteratur inom Norden. Nordiska förlag kan söka översättningsbidrag i det land originalverket är publicerat. Kulturrådet 
administrerar ansökningar som rör översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk. 
Även amatörer och frivilligorganisationer kan söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och 
konstprogram. 
 
Nordiska kulturfonden 
Ved Stranden 18  
DK-1061 København K  
Telefon: +45 33-96 02 00 
Fax +45 33-32 56 36  
Webbplats: www.nordiskkulturfond.org 
Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna. 
Regioner/landsting och kommuner 
Regioner/landsting och kommuner har ofta möjlighet att bevilja bidrag till kulturprojekt som arrangeras av 
organisationer och föreningar. Ta kontakt med region/landsting eller kommunen där du är verksamhet för mer 
information. 
 
Riksantikvarieämbetet  
Box 5405  
114 84 Stockholm 
Telefon: 08-51 91 80 00  
Fax: 08-660 72 84 
E-post: riksant@raa.se  
Webbplats: www.raa.se 
Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet. 
 
Statens musikverk 
Box 16326 
103 26 Stockholm 
Telefon: 08-519 554 00  
E-post: registrator@musikverk.se 
Webbplats: www.statensmusikverk.se 
Statens musikverk delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det 
professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel. 
 

mailto:registraturen@boverket.se
http://www.boverket.se/
mailto:info@konstnarsnamnden.se
http://www.konstnarsnamnden.se/
http://www.kulturbryggan.se/
mailto:info@kknord.org
http://www.kulturkontaktnord.org/sv
http://www.nordiskkulturfond.org/
mailto:riksant@raa.se
http://www.raa.se/cms/extern/index.html
mailto:registrator@musikverk.se
http://www.statensmusikverk.se/


Svenska Filminstitutet 
Box 27126  
102 52 Stockholm 
Telefon: 08-665 11 00  
Fax: 08-661 18 20 
E-post: registrator@sfi.se 
Webbplats: http://www.filminstitutet.se/ 
Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av 
kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning 
av svensk filmkultur. 
 
Svenska institutet 
Box 7434  
103 91 Stockholm 
Telefon: 08-453 78 00  
Fax: 08-20 72 48 
E-post: si@si.se  
Webbplats: www.si.se 
Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till 
att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i 
utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet. 
 
Sveriges Författarfond  
Box 1106  
111 81 Stockholm 
Telefon: 08-440 45 50  
Fax: 08-440 45 65 
E-post: svff@svff.se 
Webbplats: www.svff.se 
Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och 
bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till 
dramatiker. 
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Box 17 801  
118 94 Stockholm  
Telefon 08-566 219 00 (växel)  
Fax 08-566 219 98  
E-post: info@mucf.se 
Webbplats: www.mucf.se 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila 
samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. 
 
Kulturfonden för Sverige och Finland 
Riddargatan 13 D 
11451 Stockholm 
Telefon: 073 544 79 19 
E-post: sverige@kulturfonden.net 
Facebook: https://www.facebook.com/kulturfondenforsverigeochfinland/ 
Webbplats: http://www.kulturfonden.net 
Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, 
språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar 
med verksamhet inom fondens intresseområde, det vill säga som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och 
Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet 
eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna. 
EU-stöd för kultursektorn 
 
Kreativa Europa 
Övriga internationella stöd 
Utöver Kreativa Europa finns det möjlighet att söka stöd för kulturprojekt inom andra EU-program. Du kan även söka 
stöd från andra bidragsgivare och fonder för internationellt kulturutbyte. 
 
Vårhälsningar från KFA-kansli 
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