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Göteborg den 3 sept. 2020

Till medlemmar i KFA.
Nu är den väldigt speciella sommar-coronatid över och höst och vinter står för dörren.
KFA genomförde en sommarsalong i Melleruds konstrum under tiden 15 juni – 14 aug där 
10 medlemmar deltog. Den lokala pressen gjorde ett reportage från utställningen. 
Återkommer med reportage i kommande Artär.
På föreningsstämman den 30 aug. har KFA bytt namn till endast 
Konstnärsalliansen (KFA).

KFA partner till Föreningen Norden!
KFA har blivit partner till Föreningen Norden för en smärre avgift. Bl a kommer vi att 
kunna ta del av deras tidskrift och lokaler i landet. Mer info kommer senare.

Konstnärlig gestaltning, P-hus Masthugget

Göteborgs Stads Parkerings AB, Göteborg

Upphandlingens omfattning Göteborgs Stads Parkerings AB bjuder in yrkesverksamma 
konstnärer till upphandling genom förenklat förfarande avseende konstgestaltning till ett 
nytt parkeringshus i Göteborg. Med yrkesverksamma konstnärer avses i detta 
sammanhang att konstnären har en konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig 
merit. Anbudsinlämning är öppet för konstnärer oberoende av konstnärlig inriktning. 
Konstnärskap bundna till konkreta material (måleri, skulptur, fotografi, textil etc.), likväl 
som text- och idéburna eller socialt orienterade konstnärskap är välkomna med sina 
anbud. Utvecklingen av Parkeringshus Masthugget Väst är en viktig del i Göteborgs Stads 
Parkering ABs arbete för att öka hållbart resande. Förutom parkering kommer byggnaden 
inrymma kontorslokaler, lokaler för kulturverksamheter, en gymnastiksal, en 
restaurangdel av marknadskaraktär samt en takterrass. Ekonomiska förutsättningar för 
upphandlingen 6 konstnärskap ska upphandlas. Respektive konstnärskap som tilldelas 
konstgestaltningsuppdrag erhåller en produktionsbudget om 575 000 kr exkl moms för 
genomförandet. Produktionsbudgeten inkluderar arvode för framarbetat 
gestaltningsförslag om 50 000 kr exkl moms. För anbud utgår ingen ersättning.

Referensnummer: 0222-20

Läs mer om upphandlingen på opic.com

https://www.opic.com/org/upphandlingar_nu_alla/konstnarlig-gestaltning-p-hus-masthugget_89c7cba7aa148bdd9a709171f9995a0e?sourceid=5a1e4483c8d0dadb43b41c23bb26001a09f4a19ae0864014ac55cada4455564aa4798a2be03b622830cc9bf059cb3a0e00476a206c5e0338caf0733d5139c0fe7f01603de62045bec522d1f5de003719


Sista anbudsdag
2020-09-22
21 dagar kvar

Utställningen på Alviks bibliotek inställt – framflyttad!
Detta beror på att kommunen har stängt för ett uppehåll, istället är KFA inbokade mars 
2021, inbjudan till detta kommer senare. KFA skulle även haft en samlingsvisning på 
Salems bibliotek, men även den framflyttad till våren 2021, återkommer om ny tid där.

Göteborgs Maritima center
KFA har gjort en överenskommelse med Göteborgs maritima center, som ligger vid Packhuskajen 
inte långt från centrum. Verksamheten med utställningar skulle ju starta i år men detta är inställt 
som mycket annat. Vi kommer att kunna starta i april 2021. Det är då två rum som kommer att 
vara tillgängliga i den Jagaren (militärbåt) som ligger intill kanten. Mer info om detta kommer i 
början av nästa år.

Föreningsstämman hölls den 30 aug. i Göteborg
Följande beslut fattades: Årsberättelsen godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En delvis ny 
styrelse valdes, publiceras på hemsidan.
Årsstämman beslutade vidare att tidningen Artär ska utges i tryckt format, men att den även ska 
kunna ses på hemsidan.
Mötet beslutade att en namnändring ska göras av föreningen. Ordet ”Konstnärsförbund” utgår och 
Vi heter nu endast ”Konstnärsalliansen, KFA”.
Beslut fattades om att utlysa en tävling bland medlemmar för att finna en ny logga åt KFA.
Sista datum för förslag till detta blir den 1 nov. 2020.
Efter en motion beslutade stämman att det ska införas ett ”stödmedlemskap” på 200 
kr/år.
Den som blir stödjande medlem erhåller tidningen, Nyhetsbrev inbjudningar till 
vernissager m m.

Tävling!
KFA utlyser en tävling bland medlemmar att komma med förslag till en ny logga till 
förbundet. Sista datum för att inkomma med förslag är den 1 nov. 2020. Välkommen med 
ditt förslag. Mejlas eller postas till kansliet i Göteborg.

Stödmedlemskap!
Nu kan personer som vill stödja KFA:s arbete bli stödmedlemmar för en årsavgift på 200 
kr! För detta får man tidningen Artär, Nyhetsbrevet, inbjudningar till vernissager m m.
Hjälp oss att informera om detta erbjudande till konstintresserade i vårt avlånga land!

Styrelsen för 2020-2021
Ordförande: Tony Roos, bildkonstnär, Klippan 18, 414 51 Göteborg.  Omval 1 år 
Tel. 073-7070555. e-post: tonyroos58@gmail.com

Ledamöter:
Cecilia Landin- Ekelund, Byvägen 29, 438 36 Landvetter. Tel. 0768482490. E-post: 
villa.alphyddan@telia.com. Kvarstår 1 år 
Veronica Norberg, Blidvädersgat. 27 B, 418 30 Göteborg. Omval 2 år E-
post:norbergvonkan@gmail.com, Tel: 076-1275870
Martti Risku, Jordfallsväg. 24, 445 34 Bohus. Tel. 073-6225999,
konstsmide. e-post: info@konstosmide.com  Kvarstår 1 år
John Keen, Såggatan 34 c, 414 58 Göteborg. Tel. 070-3296387. E-post: 

mailto:info@konstosmide.com
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mailto:tonyroos999@hotmail.com


jkeenrullab@hotmail.com Nyval 2 år

Suppleanter:
Lena Maijanen, Blåmesväg. 5, 511 30 Dalsjöfors. E-post: lena.maijanen@hotmail.com     
Kvarstår 1 år
David Holmlund, Sjuhäradfsgat. 10, 44151 Alingsås. Tel. 073-8024055. E-post. 
info@skulpturen.se    Nyval 1 år
Solbritt Grek J-son, Biblioteksgatan 9, 435 30 Mölnlycke. Tel. 0706-385960. E-post: 
solgrek40@gmail.com   Nyval 2 år
Eva Otterström, Skeppareväg. 24, 432 75 Träslövsläge. Tel:  E-
post:art@evaotterstrom.se Nyval 2 år

Revisorer   omval 
1:e  Ingeborg Radler, Göteborg
2:e  Jan Ellsinger, Göteborg 

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 kilramar & ramar
Vi har kilramar som vi beställer hem beroende på mått =)
Jag kan se till att era medlemmar har en stående rabatt på 15% på ramverkstads 
inramningar =) Isf kan jag ordna en rabattkod till er. 

Bästa hälsningar
Dariel Lopez
Certifierad Rammakare

08-36 79 29
www.ramdesign.se

KONSTNÄRSNÄMNDEN, ANSÖKNINGSTIDER 2020  
www.konstnarsnamnden.se
Projektbidrag 7 aug - 8 sep 2020 feb 2021
Internationellt utbyte och resebidrag 3 jun - 15 sep 2020 nov 2020
Residens i Bangalore (utlyses ej för 2021)
Residens i Tokyo (utlyses ej för 2021)
Residens i New York 15 okt- 3 dec 2020 feb 2021
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Residens i Jingdezhen (utlyses ej för 2021)
Residens i Johannesburg 15 okt - 3 dec 2020 feb 2021
Arbetsstipendium 9 okt - 11 nov 2020 apr 2021
Internationellt utbyte och resebidrag 16 sep - 3 dec 2020 feb 2021

Årehus ( se vidare bif. Dokument.)

Årehus fastighetsbolag välkomnar intresseanmälningar för en skisstävling 
gällande utemiljön invid Duvedshallen, Åre kommun. Uppdragen innefattar ett (1) 
uppdrag för en (1) gestaltning utomhus. Två konstnärer erhåller skissarvode på 
vardera 30 000 kr. exkl. moms. Den totala budgeten för uppdraget är 300 000 kr 
exkl. moms.

Behörighet (kvalificeringskrav)

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Årehus ska du:
• Vara yrkesverksam konstnär sedan minst 5 år och/eller ha genomgått 
konsthögskola.
• Inneha F-skattsedel.

Typ
Uppdrag/tävling
Jämtlands län
Sista ansökningsdag  1 oktober 2020 23:59, 32 dagar(svensk tid)
__________________________________________________________________

OPEN CALL
Kunstrom SKOGEN 2021

Initiativtakerne til Kunstrom SKOGEN er Marie Sjøvold, Rita Rohdin Nyhuus og 
Jannik Abel. Og du er invitert til OPEN CALL for piloten.

Om Kunstrom SKOGEN 2021:

En tverrfaglig kunstnerisk plattform der naturens premisser er essensielt.
Å jobbe med, i og integrert i naturen. 
Vi oppsøker naturens egne rom
og ut ifra det skapes det en unik kunstopplevelse. 

Prosjektet vil skje i Juni 2021 i Østlandsområdet i Norge.

Vi er åpen for alle typer kunstprosjekt som kan vises i skogen. Spesielt interessert er vi i prosjekt 
som går på:

Integrerte kunstverk i landskapet, der landskapet i selv blir manipulert eller involvering i 
landskapet, performance, og/eller verk som spiller på lag med elementer som allerede eksisterer i 
landskapet.

Hvem kan søke?
Alle kunstnere, billedkunstnere, sangere, musikere, skuespillere, dansere, norske og internasjonale.
Prosjektet bør ligge innenfor Landart/Environmental art feltet.

Søknaden skal inneholde:

PDF med CV, kort om ditt kunstnerskap og evt prosjektbeskrivelse til SKOGEN.



Dokumentasjon av tidligere prosjekt, lenker til webside og kontakt informasjon.

PDF skal ikke være mere enn 10 sider og 15 MB.

SØKNADEN SENDES TIL ritarn@gmail.com

Søknadsfrist:

20 September 2020 kl 1800
Avgjørelse ventes å være klar 20 oktober.

Økonomiske Vilkår:
Honorarer til kunstnere blir prioritert og så fort listen over kunstnerne er klare vil midler til 
honorar blir skrevet inn i søknadene.

Spørsmål til søknaden?

Kontakt Rita Rohdin Nyhuus, Prosjektleder: ritarn@gmail.com

SØKNADEN SENDES TIL ritarn@gmail.com
___________________________________________________________________

Søke utstillingsplass?

Buskerud Kunstsenter inviterer billedkunstnere/kunsthåndverkere til å søke utstillingsplass 
fortløpende. Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med opptil 10 digitale bilder, samt CV. 
Alt av informasjon samles i en PDF, merket med søkers navn. Vi er interessert i alle typer media og 
uttrykk.

Vi tar imot søknader forløpende. Frist for å søke utstillingsplass i 2022 er 21. september 2020.

Kontaktperson/søknad sendes til:

Utstillingsansvarlig, Jasmina Kemura: jasmina@kibkunst.no

 Takhøyde: 2,82 cm.

_______________________________________________________________________________

CMA2021 General Information about the yearly winter exhibitionof minature art 

in Copenhagen.WHATCMA – Copenhagen Miniature Art – is a yearly open call exhibition of miniature art 
in Central Copenhagen. It is organized by and presented in Gallery Nybro in January every year. Jury members 

will be a selection of artists connected with the Gallery.WHEREGalleri Nybro is a 100% artist run exhibition 
space in Central Copenhagen, founded in 1989. One of the oldest still activegalleries in Copenhagen. 

RULESAny artist, working in any style or media that fulfills the sizequalifications below can participate in 
this open call. Works submitted may not have been shown before, not physically in exhibitions, nor online on 
webpages, social media, etc. or have participated in other open call exhibitions. 

WHAT IS MINIATURE ART Miniature art is known for their impressive amount of detail, often 
painted in oil with very small brushes. Portraits are the main form, as are lands-capes. Most art museums / Royal
castles have a small collection of such miniature art on display. However, we accept all kinds of art, as long as 
the outer dimensions are kept. For instance you can send us video art - if the screen to view it on (”the mount”) 
are within the size limits stated. Your works MUST be ready for hanging/presentation. 2-dimensional art are 
hanged on the walls and must have strings/etc on the back. 3-dimen-sional art are placed on 
shelves/tables/columns/etc and must be able to stand on their own. The maximum outer dimensions for 
the works submitted,including any kind of frame or mount, are: Rectangles and ovals - 11.5 cm x 
15.0 cm Squares - 11.5 cm x 11.5 cm Rounds - 11.5 cm in diameter. For 3-dimensional objects:These cannot be 
larger than 20 cm on the longest side – including the mount. 



DEADLINESElectronic submission deadline is October 15nd 2020 Reply 1st evaluation - 15th 
November 2020 Indlevering af fysiske værker 8-18th December 2020Reply 2nd and final evaluation - 31st

December 2020 VernissageSaturday+sunday the 9+10th January 2021 - 2-6 PMExhibition January 9th to 

January 29th 2021Unsold works can be collected afterwards REGISTRATIONWebpage galleri-

nybro.dk/cma2021 has all information, including the application form. SIGNING UP / 1st EVALUATION 1st 
evaluation is electronic, based upon the submission of photos of the works (photo files or pdf only) Add 5 works 
per participation fee. Photos must show the complete work including mount/frame/etc.Please email 
cphminiart@outlook.dkRemember to include in your mail the filled out application form, and a receipt of the 
payment of the fee (150 DKK). Personal reply pr. email.
DELIVERY 2nd EVALUATION Works that passed the 1st evaluation can be delivered physically to Gallery 
Nybro during our Christmas Exhibition. Not accepted works can be collected during the CMA2021 exhibition, or 

afterwards. IMPORTANT INFORMATION FEESGalleri Nybro does not take any extra fees for 
exhibited artworks or fees in connection with sales from the exhibition. You only pay the participation fee and – if applicable – 

for the packing and return shipment of your works by post. INSURANCE The art works are not insured by Gallery Nybro at 
all. If you wish to insure your works for transport, storage, or exhibition (before, during, and after the exhibition / against 

damage, fire, theft, loss, etc) – your must arrange and pay for this yourself. DATA PROTECTION (GDPR)We will not 
share your personal info with third parts, but only in use for the process surrounding the exhibition for which you have applied. 
Only the appointed jury mem-bers have access to your full information on the application form. By participating in CMA, you 
give Gallery Nybro your permission to permanently share certain personal identifying information online (in the catalog next to 
your works - marked by yellow fields in the application form). Only your email will be stored, with the purpose of inviting you to 
later CMAs. All other information will be deleted afterwards. 

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

Trevlig höst hälsar

KFA-kansli i Göteborg
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