
Anmälan 
Konstnär 
konstrundan 
2020 
 

Sista anmälningsdag: 30 April.  

Anmälan skickas till: 

almhults.konstforening@gmail.com  

Skriv i titeln på mailet: “ konstnär 

anmälan till konstrundan 2020.” 

VIKTIGT! 

Skriv in alla uppgifter från 

“anmälningsuppgifter”i ett mail när du 

anmäler dig.  

 

Notera!  

Först till kvarn, begränsat antal platser. 

Betala in avgift direkt.  

 

  

Anmälningsuppgifter 

● Namn/företag.  

● Bild minimum 600dpi  (tänk på dessa 

bilder kommer finnas på hemsidan) 

- Konstverk  

- Porträtt  

● Text om ditt konstnärskap för 

hemsida på engelska och svenska 

● Kort text för instagram inlägg- kort 

om din konst på engelska och 

svenska.  

● Titel på verk till 

samlingsutställningen  

● Pris (om du säljer) på verket till 

samlingsutställningen.  

● Har du egen utställningsplats eller 

behöver en plats att ställa ut på? 

● Om du har utställningsplats, skriv 

address.  

● Länk till hemsida eller portfolio.  

 

Se exempel från 2019 konstrunda på hur 

materialet kommer användas:  

https://almhultskonstforening.se/lisa-d

e-goey-almhult-konstrunda-2019/ 
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Information  

Konstrundan kommer hållas 29-30 

augusti och vernissage för 

samlingsutställningen sker fredag kväll 

den 28 augusti.  

Öppettider ska hållas mellan 11-17.  

 

Utställningsplats  

Om du har en atelje,vardagsrum, lada 

eller annan fin plats du vill ställa ut i så 

är detta det trevligaste efter man vill 

uppleva konsten i konstnärens miljö. Ett 

tips är ju också om man är ett gång att 

gå ihop på en plats att ställa ut. Denna 

plats måste finnas inom Älmhults 

kommun + loshult.  

Har du ej tillgång till en utställningsplats 

kommer vi ordna en träff med lokaler 

som är intresserade att ha utställare hos 

sig runt juli. Då kan du anmäla dig till att 

få träffa dessa lokalägare. Skriv i din 

anmälan om du har lokal eller behöver 

lokal.  

Har du inte ställt ut tidigare? Isåfall 

rekommenderar vi att du deltar på vår 

“tips och tricks träff i april” -inbjudan 

kommer skickas ut snart.  

 

 

 

 

Samlingsutställningen  

Planera för ett verk mindre än 1x1 m.  

Detta är för att utrymmet i lokalen är 

begränsad.  

Notera att verket ska lämnas in och 

hämtas av dig eller med tydligt 

sändebud.  

Lämna konst: torsdag, 27 augusti 17-18, 

fredag 28 augusti 8-9.  

Hämta konst: måndag 31 augusti 8-9 

eller 17-18.  

När du lämnar in din konst kommer du 

få ett kvitto, detta måste tas med vid 

uthämtning.  

 

Anmälningsavgift Icke medlem i 

konstföreningen 

Avgift medverkan i konstrunda: 400:-  

Vill du ha länk till din hemsida från 

konstrundans webbplats kostar detta 50:-  

 

Anmälningsavgift konstföreningens 

medlemmar 

Avgift medverkan för konstföreningens 

medlemmar: 300:- + gratis länk till din 

hemsida.  

 

 

 

 



Betalning 

Du anmäler dig genom att swisha 

avgiften till: 1233054798 

skriv in “konstrundan 2020 anmälan 

konstnär” 

Du kan även betala med bankgiro 

840-9823.  

Frågor:  

Amilia Tångne, ordförande i 

konstföreningen och arrangör: 

0723105220. 

 

Konstrundan plannerings grupp 

Konstrundan anordnas ideellt av 

älmhults konstföreningen,konstnärs 

eldsjälar och studieförbundet älmhult.  

Om du vill vara med i planeringsgruppen 

och påverka årets konstrunda kan du 

höra av dig till Amilia Tångne 

amilia.tangne@gmail.com.  

 

Hälsningar,  

Mare,Marie, Amilia, Malin, Richard, Luis, 

Alinde, Carmen, Anneli.  
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