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Hallå konstnärskollega!! 

Sommaren 2020 står för dörren och många av oss ser framemot både ledighet och resor av 
olika slag. Trots den farsot som drabbat värden i form av ett nytt elakt virus måste vi hitta 
vägar för att kunna träffas och göra nya utställningar. KFA har bokat ett antal 
samlingsvisningar från augusti till november.  Konstnärsalliansen genomför en 
sommarsalong på Melleruds utställningshall tiden 13 juni – 14 augusti.  Under 
sept. månad arr. vi en samlingsvisning igen – inbjudan till denna har gått ut till 
medlemmar. 
Flera av oss kommer att vara med på/besöka 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. 
 

KFAs uppskjutna föreningsstämma, nytt datum! 
På grund av den omfattande corona-epidemin beslutades KFA att framskjutna hållande av 
föreningsstämman. Nytt datum för detta blir nu söndag den 30 augusti kl. 13 på 
kansliets lokaler, Älvsborgsgatan 11 c, Göteborg. Alla välkomna. 
 

NYTT NR AV ARTÄR ÄR UTE! 
I slutet av maj kom nr 1 ut av Artär 2020, till medlemmar och andra i brevlådan. Har du 
inte fått tidningen så kontakta kansliet. 
 

Lediga ateljéer 

Här kan du se vad vi har för ateljéer tillgängliga för tillfället. I hyran ingår alltid el, värme, 

vatten, internet, ventilation, sophämtning av hushållssopor, tillgång till de gemensamma planen på 

båda våningsplanen, snöröjning, sandning samt fyra parkeringsplatser. Hyran bär ingen moms. Vid 

intresse, kontakta: admin@studioabc.se 

Ledig från 1 juni: 

15 kvm – 2550 kr 

Ledig från 1 juli: 

17 kvm – 2650 kr 

15 kvm – 2550 kr 

14 kvm – 2335 kr 

 

mailto:admin@studioabc.se


 

Annonsera på KFA:s hemsida! 

Det går alldeles utmärkt att  annonsera på KFA hemsida för kommande 
utställningar, om konstnärsmateriel m m. Kontakta kansliet. 
 

Bokade samlingsutställningar 2020 

 Salems bibliotek 17 okt. - 4 nov. Alviks bibliotek hela september  2020.  Ett flertal 
Inbjudan till dessa utställningar kommer. Diskussioner förs med kulturhus och konsthallar 
i olika delar av landet, vi återkommer till detta i början på hösten. 
 

Medlemsförmåner: 

 

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

Folksam företagsförsäkring  

Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, 
rättsskyddsförsäkring, objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, krisförsäkring och överfallsförsäkring. 
Kontakta Ulrika Winberg tel. 0708-31 68 83 ange försäkringsnummer: 349228, småföretagsförsäkring, 
Tony Roos Konstnärsalliansen Kostnad per år: 2400 kr/år (avdragsgill). 
 

Konstpool AB sök konstuppdrag! 

Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256 

info@konstpool.se,  Ragna Berlin   ragna@konstpool.se, www.konstpool.se 

070 / 731 5522. Beställ Nyhetsbrevet! 

 

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.  
 
 

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

 
 

Ett avtal mellan Konstnärsalliansen och Specsavers 
 
Detta ett företagsavtal och inkluderar bildskärmsglasögon samt skyddsglasögon, önskar 
ni privata erbjudanden har vi flera attraktiva erbjudande direkt i butik. 
I våra företagsavtal erbjuder vi komplett-priser, det ingår alltså båge, glas samt vår bästa 
antireflex- och repskyddsbehandling. Bågar som omfattas av avtalet är bågar upp till 795-
sortimentet. Mellanskillnad på eventuellt dyrare bågar erläggs direkt i butik av er 
medarbetare med 50% rabatt. 
 

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré 

 
Grenen Konstmuseum, Skagen, fri entré 

 

Färgfabriken i Stockholm och i Östersund 

Erhåller medlemmar fri entré. 

 

Carl Larsson Gården, Sundborn, medlemmar betalar 50 kr entré, ord.avgift 145 kr. 

 

Liljevalchs konsthall Stockholm fri entré för medlemmar, Nationalmuseum 

Stockholm gäller reducerad entré, 

 

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Tjörn,  vi betalar halv entré mot uppvisande av 

medlemskort. 

 

Prins Eugén Walemarsudde Stockholm, medlem betalar  reducerad 140 kr/entré 

 

Göteborgs konstmuseum och konsthall, Götaplatsen, fri entré 

Nationalmuseum Stockholm, reducerad entré med 20 kr till samlingarna. Vid 

specialutställningar gäller reducerad entréavgift. 

 

Aguélimuseet, Norra Esplanaden, Sala. Fri entré 

Östergötlands länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping, fri entré 

 

Kulturhuset i Stockholm, Sergels torg, fri entré. 

 

Kristinehamns konstmuseum fri entréavgift 

Reducerad entré till Nordiska akvarellmuseet 

Fri entré till Hallands konstmuseum 
Fri entré till Norrköpings konstmuseum 

http://www.gallerinorrsken.se/


 
 

OPEN CALL FOR ARTISTS

Participation in the Art Book 

MOOD The Art of Today is a high-quality publication with a modern design and includes an 

avant-garde selection of contemporary art and offers maximum visibility for advertising artists 

through its international distribution on paper and online. 

 

 

MOOD The Art of Today contains articles on the development of international art in its many 

facets as well as presentations by selected artists with their contact information.  

 

MOOD The Art of Today will be published and announced as follows:  

• To over 25,000 art galleries and museums and more than 14,000 art professionals, such as 

collectors, curators, etc.  

• To be announced in The Art Newspaper with a roll of 23,000 copies and more than 50,000 

readers. Its international audience consists of artists, collectors, museum directors, 

consultants, distributors, trustees, auctioneers, curators, policy makers, and those with a 

professional and personal interest in the global art market. In addition to the news, it 

publishes reviews and commentary by major players in the art scene, including Nicholas 

Serota, the former director of the Tate, Glenn Lowry, the director of the Museum of Modern 

Art, New York, Michael Govan, the director of the Los Angeles County Museum of Art, 

Thelma Golden, the director of the Studio Museum, New York, the artists Theaster Gates, 

Grayson Perry, Elmgreen & Dragset and Shirin Neshat—and many more. 

• It will also be announced on Art market International Art Magazine with its distribution and 

exposure to more than 50,000 readers around the world.

INFORMATION OF INTEREST

• The electronic version of the eBook will be distributed online, by email and on the web, to 

more than 120,000 art resources, subscribers, collectors and art readers. 

• The magazine's circulation is through e-commerce channels, direct delivery of online books 

to art galleries worldwide, and sale of printed books through book sales channels. For 

example, we collaborate with www.arteinformado.com for the broadcast deliberated more 

than 22,000 subscribers in the art world. 

• In addition to the book, the artist will be promoted with their artwork on the MOOD Art Fair 

and DgArt Gallery websites and social media during one year from the book's publication. 

• SPECIFICATIONS: ISSN2020041400216 | SIZE: 21 X 27 CM | 8.3 X 10.6 IN, museum art 

quality and about 300 pages. 

• Each participant will receive a printed copy. 

• The book will be published in September 2020 and deadline for participation request will be 

August 15, 2020. 

https://www.theartnewspaper.com/
https://artmarketmag.com/


• A proofreading draft will be sent to each artist prior to publication for content approval.

Would you like to participate in this project?

COLLABORATORS 

Fill in the online form by clicking on the button ONLINE APPLICATION, or if you prefer to print 

it on paper, you can click on the following link: PDF APPLICATION FORM. 

 

If you have any questions or concerns, you can contact us at info@moodartfair.com.

ONLINE APPLICATION PDF APPLICATION 

MOOD The Art of Today provides you with an opportunity to professionally present your artwork 

by a remarkable means, to gain publicity and increase sales. This issue will be published in 

September 2020 on the eve of art gallery openings in the fall.

 
 

https://www.moodartfair.com/en-gb/solicitud
https://cdn.website-editor.net/985565e84f2045479ea24175cad5931d/files/uploaded/CALL%2520FOR%2520ARTISTS_ENG.pdf
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