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Hallå konstnärskollega!! 
Sommaren 2019 står för dörren och många av oss ser framemot både ledighet och resor av 
olika slag. Konstnärsalliansen har en samlingsvisning på Varbergs sjukhus i samverkan 
med konstföreningen, start den 24 juni. Under sept. månad arr. vi en samlingsvisning igen 
på Surte Glasbruksmuseum – inbjudan till denna har gått ut till medlemmar. 
Flera av oss kommer att vara med på olika konstutställningar i Sverige, övriga Norden. 
Från KFA-kansli ber vi att få hjälp med att ”medlemsvärvningen”, prata med andra 
konstnärer om oss, och hänvisa till vår hemsida, det går alltid bra att mejla oss. De 
konstnärer som går med under sommaren betalar då hälften av årsavgiften, gäller fram till 
årets slut. 
Med anledning av vår temautställning på Kulturfyren i Stockholm för drygt en månad 
sedan, där konstnärer tolkade klimathotet, se bilder på Facebook. Har vi tagit initiativet till 
att starta ”Konstnärer för klimatet”, på Facebook, gå in och kommentera, bidra. 
 
Tidningen Artär!! 
Enligt beslut på föreningsstämman kommer nu snart det första digitala tidningsnumret ut, 
alla sidor i färg. Tidningen mejlas till alla medlemmar, prenumeranter, vissa skolor, 
bibliotek och myndigheter. I tidningen presenteras klimatutställningen på Kulturfyren, 
medlemsporträtt, stipendieutlysningar, residens m m. 
 

NYHET!! 
KFA har tecknat ett samarbetsavtal med glasögonföretaget Specsavers om förmånliga 
priser på olika glasögon som nyttjas i arbetslivet. Det gäller bildskärmsglasögon, 
skyddsglasögon, arbetsrelaterade glasögon m m. Se vidare bifogad bilaga till detta brev. 
 
Hyr  vägg i Tofta konstgalleri Varberg 
Sedan januari finns möjligheter för konstnärer att hur 3 m vägg för 620 kr/mån på Tofta 
Konstgalleri/Interface, bottenplan. Kontakta galleriet:tel. 0702-141485. e-post: 
toftakonstgallerietab@gmail.com,  tala med: Jonny Nilsson. 
Kolla in hemsidan: www.toftakonstgalleri.se 
 
Registrera enskild firma 
Det är enkelt att registrera enskild firma, det kostar inget att göra detta på Skatteverket, 
ditt personnummer är då ditt organisationsnummer. Där kan du även ansöka om F-
skattsedel, eller både FA-skattsedel. Fördelen med detta är om du sen deklarerar en liten 
inkomst av konstnärlig verksamhet så är i princip alla kostnader i firman (den konstnärliga 
verksamheten) avdragsgill. Har du frågor om detta kan du alltid kontakta kansliet, KFA. 

mailto:toftakonstgallerietab@gmail.com
http://www.toftakonstgalleri.se/


 
 
Medlemmar i KFA ställer ut på Varbergs sjukhus 
15 konstnärer tillika medlemmar i KFA ställer u i sjukhusets stora matsal med start den 24 
juni fram till den 12 juli, öppet dagligen. 
 
 
 

INBJUDAN TILL SAMLINGVISNING PÅ SURTE GLASBRUKSMUSEUM!  
Www.glasbruksmuseet.se 
 
NÄR: 31 aug. - 29 sept. 2019 (vernissage den 31 augusti 12-15.) 
 
VAR: Surte Glasbruksmuseum (1 mil ovanför Göteborg) 
 
KOSTNAD: 300 kr (ca) 
 
ANMÄLAN: Senast den 15 juli. 
 
BYGGANDE AV UTSTÄLLNING. Gör vi den 29 augusti kl. 11 – 15. Samma dag 
lämnas konstverken in. 
 
PS: Vill du posta dina konstverk kan du göra det till KFA:s kansli i Göteborg. 
_______________________________________________________ 

 

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. 
 

http://www.glasbruksmuseet.se/
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mailto:ragna@konstpool.se


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. 
 

 

Konstnärsnämnden ansökningsdatum 2019 
 
    Ansökan öppen 
Assistentstipendium 24 aug. - 26 sept. 
Residens i London  1 aug. - 3 sept. 
Residens i Bangalore Jingdezhen   
New York, Yokyo  23 aug. - 17 okt. 
Projektbidrag  9 aug. - 11 sept. 
Arbetsstipendier  11 okt. - 12 nov. 
Hemsida: www.konstnarsnamnden.se 
 

Information om utlysningen: Stiftelsen Karlskoga Kommuns konststipendium till 
Alfred Nobels minne 
Organisation 

Karlskoga kommun 

Webbplats 

http://www.karlskoga.se 

Kontaktperson 

Gabriella Menerwa Kaasinen 

Beskrivning 

Stiftelsen Karlskoga Kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne 

 

Stiftelsen Karlskoga Kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne har delats ut sedan 1996 

och har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiet vänder sig till yrkesverksamma konstnärer.  

 

Stipendiesumman uppgår till 20.000 kr samt ger möjlighet för stipendiaten att ställa ut i Karlskoga 

Konsthall om så önskas.  

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och foton av 10 aktuella verk som sökande vill 

åberopa. 

Ansökan görs digitalt genom www.konstpool.se senast den 30:e september.   

Stipendiet delas ut på Nobeldagen den 10:e december. 

 

Frågor rörande stipendiet ställs till  

Gabriella Menerwa Kaasinen:  gabriella.kaasinen@karlskoga.se  

http://karlskoga.se 

Behörighet (kvalificeringskrav) 

Yrkesverksam konstnär  

http://www.konstnarsnamnden.se/
http://www.karlskoga.se/
http://karlskoga.se/


Bedömningsprocessen 

Bedömningen görs av jury med konstkompetens. 

Beslut om stipendiat tas i Karlskoga Kommuns Kultur och Föreningsnämnd.  

 

Sista dagen att ställa frågor 

27 september 2019 15:00(svensk tid) 

Sista ansökningsdagen 

30 september 2019 23:59(svensk tid) 
 

Artist in residency 
OPEN CALL  –    next deadline: august 1th 2019 

international artist-in-residency 2019, 2020 

It is now possible to apply for a residency at Sigrids Stue. The residency can be between 3 – 6 

month divided into several stays beginning with a short research visit.   We are looking for 

danish and foreign artists who would like to go into a long term collaboration with Sigrids Stue. We 

would like to invite 3-4 artists for a short research visit in order to be acquainted with the 

neighborhood, the context, Sigrids Stue and to discuss and plan possible future projects and 

collaborations.   Sigrids Stue offers accommodation and travel support for the research visits.  

For selected artists/researchers coming for the long term residency we offer accommodation, 

support for travel and an artist fee. 

Next application deadline: august 1th 2019   

About Sigrids Stue  Sigrids Stue has been active in neighbourhood Gellerupparken and the near 

by district Toveshøj for several years working with a collaborative and dialogued based art practice. 

We initiate and develop projects in the local public and urban space and collaborate with both local, 

national and international partners: artists, researchers, curators, local organizations  and residents 

from the neighbourhood. Sigrids Stue also runs a drawing school for children in the area. 

During the residence periode we always invite our visiting artists to participate in professional art 

network-meetings that Sigrids Stue organize in collaboration with other art spaces in Aarhus. 

As an contemporary, active and social engaged art platform we critically examine how to create 

opportunities for joint actions, productions and influences in the physical and social changes the 

Gellerupparken and Toveshøj undergo during these years – due to a major revitalization plan for the 

area.  Sigrids Stue is located in a 3d floor apartment which is the home and work space for our 

artists in residence. We are also located in Sigrids Udestue – a mobile double storey container. 

Udestuen is the base for The Drawing School, our office, a work space, a meeting place and for 

other activities. Sigrids Stue also cultivates an allotment garden. All three places are situated close 

to each other in the middle of Gellerupparken. 

For further detailed information about the residency, Sigrids Stue  and the area please 

contact:  Sigrids Stue project leader visual artist Grete Aagaard 

Please send application  

incl. CV, visuals and description of practice to   

sigridsstue@gmail.com 

  



Open Call: SamArtBete 
 

Galleri Syster utlyser tre samarbetsprojekt för konstnärlig produktion. 

Norra Sverige behöver mer konst och kultur för att vara en relevant plats att bo och verka på. Norra 

Sverige behöver fler konstnärer och fler sätt för dess konstnärer att nå ut på den nationella och 

internationella konstscenen. 

Det pågår saker i norr, konsten hittar nya rum och nya samarbeten. Konsten i norra Sverige befinner 

sig i en spännande utvecklingsfas just nu. Vi som lever och verkar här upplever att vi nu är med i ett 

nationellt och internationellt konstklimat, en samtidskonstscen som också intresserar sig för frågor 

och platser utanför traditionella centra. 

Vi har insett att det bästa sättet att göra skillnad är att jobba med konsten i fokus, att använda 

konsten som vårt språk och vår arena. Därför vill vi nu i detta projekt skapa förutsättningar för 

högkvalitativa konstprojekt. 

Villkor: 

Du som konstnär verksam i Norr- eller Västerbotten kan ansöka om att göra ett konstprojekt 

tillsammans med en annan konstnär (den andra parten kan vara verksam var som helst i världen). 

Projektet ska redovisas i någon form på Galleri Syster innan projekttidens slut. Det kan ske genom 

en utställning, en publik föreläsning om den konstnärliga processen, en publikation eller på annat 

sätt som vi kommer överens om under projekttidens gång. Det kan också komma att även redovisas 

på annan plats, beroende på projektets utformning. 

De båda konstnärerna i varje projekt erhåller ett stipendium om 50 000 kr/ person plus 

utställningsersättning eller motsvarande om 8 000 kr/person (inkl moms). 

Galleri Syster bekostar resor och uppehälle samt en mindre summa för produktionskostnad. 

Summorna varierar beroende på vilken konstnär du väljer att samarbeta med och hur ert projekt ser 

ut. Efter att ert projekt blivit utvalt gör vi upp en detaljerad budget i samverkan med er. 

Under SamArtBetet vill vi att ni gästpostar på Galleri Syster instagram. 

Efter projektets slut inkommer du med en kort sammanfattning i text och bild för Galleri Systers 

redovisning. 

Ansökan: 

Skicka in en kort projektbeskrivning och presentation av dig själv plus den konstnär du vill 

samarbeta med. 

Namn: 

Adress: 

Tel: 

Mail: 

Hemsida: 

(Har du ingen hemsida vill vi att du skickar tre bilder på representativa verk du gjort) 

Bio: (max halv A4) 

Samarbetsidé: Varför ni två vill samarbeta, vad är det ni vill utforska tillsammans? (max en A4) 

Ansökan mejlas till: info@gallerisyster.se ange ”SamArtBete ansökan” i ämnesraden 

 

Sommarhälsningar från 

KFA-kansli och styrelse 

mailto:info@gallerisyster.se

