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Hallå konstnärskollega!! 
 
2022 är i sin linda och det verkar som ”corona-pandemin” har tagit slut för denna 
gång, vem vet vad som sker nästa gång. Konstnärsnämnden fortsätter att dela ut 
krisstipendier till konstnärer som söker dessa. OBS alla som söker får ej. Men 
stipendierna ligger på 20 – 50.000 kr. Konstnärsalliansen har flertal planer för 
medlemmarna under detta år.  
En hel del utställningsprojekt är inbokade och inbjudningar kommer att skickas med 
jämna mellanrum, håll även koll på vår hemsida och Facebook-sida.  
Hjälp oss att värva medlemmar – konstnärer, konsthantverkare m m – 
men även stödjande medlemmar är välkomna, de betalar 200 kr/år.  
I mars startar vi en samlingsvisning i Varberg, Tofta konsthall. Nästa stora satsning 
blir i augusti på Konsthallen Strandverket i Marstrand, kallelse kommer under våren! 
I höst kommer inbjudan till utställningar i Stockholmstrakten.  
Vår tidning Artär utkommer först i maj månad. Har du förslag på artiklar, reportage 
m m så mejla oss på kansliet. 
 
Konstnärsalliansen fyller 20 år! 
Juni 2022 fyller Konstnärsalliansen 20 år och detta ska vi uppmärksamma på olika 
sätt. bland annat kommer KFA att hålla sommarsalong på konsthallen Strandverket i 
Marstrand augusti. Vad gäller de utställningar som planeras under hösten i 
Stockholm kommer även uppmärksamma jubiléet. 
 
Ukrainska alliansen i Sverige! 
KFA har sedan några år tillbaka samarbete med Ukrainska alliansen i Sverige och 
sedan 2021 även ett nytt samarbetsavtal  med National artists in Ukraine. Med 
anledning av den invasion som Ryssland företagit har KFA framfört vårt stöd för de 
kolleger som nu lever under hot om fördrivning från sitt land. Vi har 
uppmärksammat detta via facebook och instagram. Vi kommer att agera ytterligare 



framöver för vår solidaritet med kollegerna i Ukraina. 
 
Medlemsförmåner m m! 
KFA har tagit fram en folder vi kallar Förmånligt som vi från dec. 2021 har mejlat 
ut till medlemmarna som viktig information om vilka bra förmåner som finns. En av 
förmånerna är den från Preem om drivmedelsrabatter, bensin, diesel, vilket man kan 
ansöka om till Preem, har du frågor kontakta KFA kansli. Vi har även en hel del 
rabatter på konstnärsmaterial och inramningar i olika delar av landet. 
 
Föreningsstämma söndagen den 10 april kl. 13.00 
Välkommen till vår föreningsstämma i GBG den 10 april kl. 13, Adress: 
Älvsborgsgatan 11 c. På mötet beslutar vi bl a om ny styrelse, godkännande av 
årsredovisning m m övrig information. Årsredovisning kommer att skickat till alla 
medlemmar senare under mars månad. 
 
Nytt samarbetsavtal med Gamla stans Galleri i Stockholm 
KFA har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Gamla stans galleri, Köpmansgatan 22, 
vilket ger oss och medlemmar 10% rabatt på hyra m m. I november har KFA bokat in 
två veckor för samlingsutställning på galleriet inbjudan till detta kommer efter 
sommaren. 
 
 
 
 
 

på Nordiska konstförbunde 

Arvoderad konstnärsträff för strategiutbyte 26 april! 

https://nkfsweden.org/project-page/arvoderad-konstn%C3%A4rstr%C3%A4ff-f%C3%B6r-strategiutbyte-26-april


Event type:  
Event 
When:  
26 Apr 2022 
Arvoderad konstnärsträff!  

STRATEGIUTBYTE 26 APRIL 

  

Är du verksam konstnär och vill möta kollegor för att utbyta erfarenheter kring pandemins 
kris i konstvärlden du verkar inom och dela strategier för vägar framåt i arbetet?  

I uppdraget ingår att förbereda och dela egna exempel på nya/alternativa arbetssätt och 
strategier orsakade av pandemin och som lett dig framåt i arbetet. Nätverksträffen hålls på 
svenska och engelska efter deltagarnas behov. Dagen innehåller samtal och erfarenhetsutbyte 
i mindre grupper och helgrupp. Vi bjuder på frukost, lunch och fika. 

  

Nätverksträffen arrangeras av NKF och hålls på Malongen, Nytorget 15 A. Träffen 
möjliggörs med coronastöd från Kulturrådet och Region Stockholm. Innehållet från dagen 
sammanfattas av NKF för att spridas som kunskap till fler konstutövare så väl som 
bidragsgivare. 

  

Behörighet:  

Yrkesverksam konstnär. Konstnärer från hela landet välkomnas att söka. Reseersättning är ej 
möjlig. 
  

Så här söker du: 

Sänd oss endast namn och kontaktuppgifter + en kort motivering om varför du vill delta (max 
3 meningar). Mejla din ansökan till application@nkf.se med “Nätverksträff” i ämnesraden. 

Berätta om ev allergi (vi serverar vegetarisk frukost, lunch och fika). Meddela oss vid behov 
av tillgänglighetsanpassade lokaler då Stadsholmens lokaler på Malongen ännu ej är 
anpassade, men lösningar finns. 

  

Ansök senast 25 mars, svar ges 31 mars.  

Vi välkomnar 28 utövare!  

  

Förberedelser: 

Inför nätverksträffen 26/4 vill vi att du har tänkt igenom och formulerat egna exempel utifrån 
följande frågor: 

• Vilka nya/alternativa arbetssätt har du stött på eller tillämpat under pandemiåren till 
skillnad från tidigare? 

mailto:application@nkf.se


• Vad har du lärt dig av pandemin som kris i konstvärlden? 

  

Ersättning:  

3000 kr + moms utbetalas endast mot faktura med F-skatt.  

 

Stipendieansökan 

 

Vad innehåller stipendiet? 
Stipendiet består av ett belopp på 20 000 kronor och några veckors fri 
bostad i en stuga i naturskön miljö vid Prästsjön, Grundsundavallen, 
Örnsköldsviks kommun. 

Vem kan söka stipendiet? 
Alla kategorier av kulturarbetare är välkomna att söka stipendiet. 
Verksamhetsområdet är i förväg ej utsatt. 

En av Grundsunda hembygdsförening utsedd kommitté är ansvarig och 
dess beslut kan ej överklagas. 

https://grundsundahbf.se/wp-content/uploads/2021/11/IMG_20210520_115252.jpg


Avsikt: 
Stipendiet vill bidra till att ge några veckors vistelse i naturskön miljö. Som 
motprestation krävs att stipendiaten vistas och arbetar i Grundsunda 
under ett par sommarveckor. 

Denne får möjlighet att visa sin konst under vistelsetiden och redovisar 
även sin vistelse med en berättande text som läggs upp på föreningens 
hemsida. 

Ansökan: 
Skriv en personlig ansökan och skicka in den per mail 
till edbergulla94@gmail.com 
med ansökan bifogas fyra färgbilder av egna arbeten. Går också att skicka 
brevledes till: Grundsunda Hembygdsförening, c/o Ulla Edberg, 
Solbacksvägen 22 D, 896 31  HUSUM. 
Sista ansökningsdag: 31/3 2022. 

Det är en fördel att ha tillgång till egen bil, men inget krav. 

Växjö kommun* 
Upphandlingen avser konstkonsulter för offentlig konst, t.ex. konstnärlig gestaltning vid 
nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader/platser, för Växjö kommun.  
Arbetsuppgifter: leda projekt, skriva konstprogram i samråd med uppdragsgivaren, sköta 
avtalsskrivning, genomföra skisstävling m.m. Antal uppdrag och uppdragens storlek varierar. 
Uppskattad volym är 4-6 stycken uppdrag per år. 
 

Behörighet (kvalificeringskrav) 

• Tre års erfarenhet av arbete med konst på avancerad nivå och/eller högskoleexamen 
inom konst e.dyl. på nivå magister/master. 
• Kunskap om samtida konst på nationell och internationell nivå. 
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift. 
• Inneha B-körkort m.m.  
Ansökan sker via TendSign. 
Typ 

Anställning/Uppdrag 

Kulturella sektorer 

Bild/form 

mailto:edbergulla94@gmail.com


Län 

Kronobergs län 

Sista ansökningsdag 

11 april 2022 23:59, 43 dagar(svensk tid) 

 

 
HEIMDALS 
KONSTFÖRENIN
G 
Lundemobakken 1, 7072 Heimdal / Öppet torsdag, lördag och söndag 12-16 under 
utställningsperioder 

LEVERERA TILL INNEHÅLL 

• HEM 
  

• OM OSS 
  

• UTSTÄLLNINGAR 
  

• EVENEMANG 
  

• CAFÉ GALLERI 
  

• HEIMDALS KONSTSKOLA 
  

• BLI MEDLEM 

https://heimdalkunstforening.no/
https://heimdalkunstforening.no/
https://heimdalkunstforening.no/
https://heimdalkunstforening.no/
https://heimdalkunstforening.no/?portfolio=open-call-2023#content
https://heimdalkunstforening.no/
https://heimdalkunstforening.no/?page_id=66
https://heimdalkunstforening.no/?page_id=62
https://heimdalkunstforening.no/?page_id=1495
https://heimdalkunstforening.no/?page_id=49
https://heimdalkunstforening.no/?page_id=23
https://heimdalkunstforening.no/?page_id=27


  

• KONTAKT 

ÖPPNA SAMTAL | 2023 
• Sista ansökningsdag 22 mars 2022 kl. 23:59! 

Vill du eller vill du ställa ut på Heimdal Kunstforening 2023? 

År 2023 vill vi marknadsföra fler konstnärer med band till 
Trondheim med omnejd. Vi uppmuntrar därför särskilt 
konstnärer med en sådan bakgrund att ansöka. 

Ansökan måste innehålla: 

– Kort beskrivning av övning (max 250 ord). 

– Projektbeskrivning (max 600 ord). 

– CV. 

– Portfölj på max 10 sidor. Bifoga tidsbaserade verk som en länk 
till Vimeo eller liknande sidor. Kom ihåg en kort beskrivning av 
konstverket. 

Krav för sökande: 

Som sökande är det ett krav att vara professionell konstnär 
och/eller medlem i en konstnärsorganisation. 

Ansökningar på engelska är också välkomna. 

Ansökningar skickas som PDF (max 15 MB). Namnge filen med 
ditt/deras namn: Navn_S øknad2023 och skicka den 
till heimdalkunstforening@gmail.com senast den 22 mars 
2022. 
Kontakta oss via e-post om du har några frågor om ansökan. 

 

Vårhälsningar från 

https://heimdalkunstforening.no/?page_id=18


KFA-kansli GBG 
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