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Hallå konstnärskollega!! 
 
Vi börjar nu närma oss ljuset i tunneln vad gäller coronaviruset, i samband med att 
allt fler får vaccinet. Men det finns fortfarande problem med att folk blir sjuka så vi 
måste hjälpas åt att hålla oss friska. 
Ytterligare en bokad samlingsutställning för KFA har blivit inställd i Stockholm. 
Salems bibliotek har nu meddelat att man får skjuta alla bokade utställningar till jan. 
2022. 
Nu i början av mars kommer repr. För KFA Göteborg börja iordningställa 
utställningsrummet i Jagaren Småland vid Maritiman, Packhuskajen. Planen är att 
utställningsverksamheten ska starta i början av maj. Mer info om detta kommer 
framöver. 
 
Artär 
Tidningen Artär är planerad att utkomma omkr. den 20 april. Har du tips om intressanta 
konsthändelser så hör av dig. 
 

Nytt för i år är att man kan bli stödmedlem i KFA  

(ej konstnärsmedlemskap), då betalar dessa 200 kr/år och erhåller 
bl a tidningen, nyhetsbrev, inbjudningar till vernissager, konstlotteri 
m m.  

Medlemmar i KFA inbjuds till sommarsalong till Galleri Stenhallen 
(160 m2), Borgholm Öland. Se bilder på facebook 
 
När: 20 aug. – 26 aug. 2021 



Var: Borgholm, Storgatan 9. Tel: 0485-77530. 
galleristenhallen@gmail.com 
Hyreskostnad: 7000 kr. Utställarna delar på denna kostnad. 
Bevakning: Stenhallen står för bevakning och försäljning. 
Kostnad per utställare: ca 500 kr, avgörs efter deltagarlistan 
spikats. 
Sista anmälningsdag: 10 maj 2021. 
Välkommen med din anmälan! Mejla gärna. 
 

KFA Föreningsstämma! 
Kommer att hållas den 25 april kl. 13! 
Välkommen att delta på föreningsstämman som ska hållas i kansliets lokaler 
på Älvsborgsgatan 11 c, Göteborg. 
Mom 2. Klubb, enskild medlem har rätt att till valberedningen nominera valbar 
kandidat inför ordinarie förbundsstämma, stadgeenliga val. Nomineringen skall 
vara skriftligen och upphör fjorton (14) dagar före stämmans hållande. 

Annonsera på KFA:s hemsida! 

Det går alldeles utmärkt att annonsera på KFA hemsida för kommande 
aktiviteter, utställningar, projekt m m. 
__________________________________________________________________ 
 

NY NORDISK SALONG I HELSINGBORG – 
VÄLKOMMEN ATT SÖKA 

Nu kan vi äntligen berätta att det är dags för en ny Nordisk Salong i Helsingborg med 
vernissage den 3 december 2021. 

För tredje gången genomför vi konceptet Nordisk Salong som är öppen för 
ansökningar från alla våra nordiska länder. Målet är en jurybedömd utställning som 
ska visa upp ett urval av den samtida nordiska konsten. Bakom arrangemanget står 
Helsingborgs konstförening och Dunkers kulturhus. 

Ung som gammal, etablerad eller nyutexaminerad, professionell eller amatör – alla 
bjuds in att skicka in verk inom tio kategorier: måleri, teckning, skulptur, textil, film, 
foto, grafik, installation, performance och blandteknik. 

Ansökan öppnar den 1 januari 2021 och pågår till den 31 juli 2021. 
För mer information och ansökan gå in på vår hemsida: www.nordisksalong.se 
Kontaktansvarig: Christel Knappe info@nordisksalong.se 

De två tidigare nordiska salongerna (2014 och 2017) lockade många konstnärer, och 

http://www.nordisksalong.se/
https://webbmail.loopia.se/#NOP


även en stor publik, med sammantaget cirka 27 000 besökare. 

Inför nästa års utställning hoppas vi på ett minst lika stort gehör. Vi önskar dessutom 
att få fler sökanden utanför Sverige. Och vi vill att juryn ska få svårt att välja. 

Juryn för Nordisk Salong 2021 består av Pontus Kyander, Finland, Helene Nyborg 
Bay, Danmark, Svein Ingvoll Pedersen, Norge och Olöf Kristin Sigurdardottir, Island. 
Under fyra dagar i augusti 2021 kommer de att bedöma de digitalt insända verken. 

För många unga konstnärer är salongen som utställningsform vägen in i 
konstnärsvärlden. För den etablerade konstnären är den ett sätt att få synas i ett 
annorlunda och nytt sammanhang. Här hämtar vi inspiration från de allra tidigaste 
Parissalonger som var banbrytande och gränsöverskridande. Vår förhoppning är att 
Nordisk Salong 2021, förutom att visa nordisk konst av idag, kan bidra till att 
kontakter etableras, att nätverk skapas. 

I samband med utställningen kommer ett antal stipendier att delas ut. "Publikens 
favorit" ska också koras. Sprid gärna denna information, så att vi får så många 
sökanden som möjligt. På hemsidan nordisksalong.se kan man printa ut affisch och 
flyer. 

Välkommen att söka till Nordisk Salong 2021! 

Med vänliga hälsningar 

Christel Knappe 
ordförande 
i Helsingborgs konstförening 

Fredrik Öjbro 
scen- och utställningschef 
på Dunkers kulturhus 

 

 
_______________________________________________________________ 

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré för 

medlemmar! 
 Liljevalchs konsthall Stockholm fri entré för medlemmar. 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, 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 

http://nordisksalong.se/


entré till Nordiska akvarellmuseet Fri entré till Hallands konstmuseum Fri entré till 

Norrköpings konstmuseum. 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg 
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i 
tel: 0707495559. 
 

Ny samarbetspartner 

ABC Färgekonomi i Stockholm. Erbjuder 20% rabatt till 

medlemmar i KFA.   www.abcfargekonomi.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. 

 
Ja vi erbjuder 10% rabatt till era medlemmar som kan uppvisa medlemskort, vid köp i 
vår butik på Olofsgatan 10, i Stockholm. 
Det gäller dock inte köp på internet. På webben har vi inte någon möjlighet att kontrollera 
medlemskap. 
 
Med vänlig hälsning/Kind Regards  
Ola Frisk  
IB WAHLSTRÖM AB  
Postadress:  
Box 3176 • 10363 Stockholm  
tel. +46 (0)8-151910  
fax +46 (0)8-169880  
Besöksadress/shipment address:  
Olofsgatan 10 • 11136 • Stockholm, Sweden  
 
ola@ibwahlstrom.se  
www.ibwahlstrom.se 
 

Daniel Markolj <daniel@farg.nu> 

Givetvis ställer vi upp med rabatt. Vi kan ge 12% förutsatt att det går ut till alla era 
medlemmar. Vi kommer att skapa en unik rabattkod för just er. Har du någon preferens på 
vad rabatten ska heta så tar jag gärna emot det. 

http://www.abcfargekonomi.se/
mailto:ola@ibwahlstrom.se#_blank
http://www.ibwahlstrom.se/#_blank


Vänligen 
Daniel Markolj 
 

Era medlemmar kan få 10% rabatt på Gredelins sortiment (ej inramning) vid uppvisande 

av medlemskort. Vore 

jättebra om du kunde skicka en bild på hur kortet ser ut 

Mvh Helena 

 

Konstnärsalliansen i samarbete med 

Länsförsäkringar 

Hej! Som medlem i Konstnärsalliansen har du möjlighet att genom 
Länsförsäkringar teckna ett förmånligt grundskydd för dig och din familj. Du 
kan att teckna hela eller delar av erbjudandet. 

  
 

 

Förmånligt erbjudande gruppförsäkring 

Olycksfallsförsäkring - ger dig ersättning om du skulle bli skadad. 

Livförsäkring - ger dina närstående en ordentlig ersättning om du skulle avlida. 

Sjukvårdsförsäkring - ger dig snabb tillgång till specialiserad sjukvård, stöd vid rehabilitering 

samt förebyggande hälsotjänster för att undvika att bli sjuk. 

 

Du får ta del av detta erbjudandet om du är fullt arbetsför. (I vanliga fall krävs en 

hälsodeklaration). 

 

Är du intresserad av delar av eller hela erbjudandet? Skicka ett mejl till 

info@halsa.se så kontaktar vi dig. 

  

  

Till dig som företagare 

Vi erbjuder även dig som företagare en komplett företagsförsäkring och tjänstepension där både 

sparande och ersättning vid långvarig sjukdom ingår/kan ingå. 

 

Är du intresserad av företagsförsäkring och/eller tjänstepension? 

Mejla Carina Dahlberg, 

carina.dahlberg@lansforsakringar.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Petra Falk 

specialist gruppliv och hälsa 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 

 

 

 
 

 

Ett avtal mellan Konstnärsalliansen och Specsavers 

mailto:info@halsa.se
mailto:info@halsa.se
mailto:carina.dahlberg@lansforsakringar.se
mailto:carina.dahlberg@lansforsakringar.se


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. 
 

 

Trevlig vår önskar kansli och styrelse! 


