Ansökan om deltagande i
KONSTRUNDAN I NORDVÄSTRA SKÅNE
Ansökan skickas till: Nordvästra Skånes Konstnärsförening, Box 257, 263 23 Höganäs.

PERSONUPPGIFTER

SKRIV TYDLIGT - TEXTA

Namn .............................................................................................................. Personnummer ...............-...........
Bostadsadress ....................................................................................................
Postnummer .......................

Postadress ..............................................................

Tel.bost. ....................................... E-post. ...........................................................................................................
Ateljéadress ............................................................................................................ Tel.arb. ................................
Som konstnär arbetar jag i
(teknik): .............................................................................................................................
Medlemskap i
konstnärsorganisation .........................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medlemskap i KRO/KIF, KC, KHVC och Grafiska Sällskapet kan vara meriterande, men innebär inte
automatiskt antagande. Endast fysisk person kan deltaga, alltså ej företag eller andra
sammanslutningar. Vid tveksamhet kan bedömning av insända bilder vara avgörande.
Obs! Se vidare Etiska regler!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Övriga krav: Alla deltagande måste vara skrivna och boende i någon av följande kommuner: Bjuv, Båstad,
Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga.
Obs. Sommarboende räknas ej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. KONSTNÄRLIG UTBILDNING
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A1.
Konsthögskola
Konstnärlig inriktning krävs för inval. Namn på skolan, inriktning och år. (Kopia av avgångsintyg krävs.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A2.
Annan konstnärlig utbildning (kan i förekommande fall vägas in som merit vid lång yrkesverksamhet.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. ÖVRIGA MERITER
Saknas formell högskoleutbildning måste den konstnärliga yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination
av nedanstående punkter (1 - 6 ) och omfatta en tid av minst 5 års väldokumenterad konstnärlig
verksamhet, det räcker t.ex. inte med en jury, en separat och en samlingsutställning. Det är de senaste
fem åren som räknas. Minst tre av punkterna B1 - B6 måste uppfyllas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obs! Utställningar i tillfälligt hyrda lokaler eller i hemmet, egen ateljé/galleri räknas inte. Ej heller ”Konst
på Stan” eller liknande arrangemang. Vi kan heller inte ta ställning till utställningar utomlands om det
inte är internationellt erkända gallerier, Konsthallar och Museer.

B1.
Separatutställning (2-3 krävs) I någon seriös utställningslokal (Gallerier, kommunala salonger, annan lokal).
Tid och plats anges.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B2.
Jurybedömd utställning (2-3 krävs) I jury skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Tid, plats och jury
anges.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B3.
Grupp och samlingsutställning (2-3 krävs) I någon seriös utställningslokal (Gallerier,kommunala salonger,
annan lokal). Tid och plats anges.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B4.
Inköpt (2-3 krävs) Av statlig (Statens Konstråd), landsting, kommunal eller museums inköpskommitté.
(I kommittén skall yrkesverksam konstnär ha medverkat). Ange köpare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B5.
Tilldelad offentliga kvalificerade utsmyckningsuppdrag eller pris i tävlingssammanhang. (Tävlingsregler enl.
KRO:s rekommendationer). Verifiera uppgiften.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uppdrag Statens Konstråd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B6.
Annan konstnärlig yrkesverksamhet man vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna B1 - 5, kan
vara meriterande, (Ex annan kvalificerad utbildning, konstnärliga experiment, konsultuppdrag,
projektmedverkan, pedagogiska uppdrag, lärling m.m.). Verifiera uppgifterna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ersättning eller bidrag från Bildkonstnärsfonden, samt eventuellt övriga stipendier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBS! Sänd in 5 stycken foto på dina verk tillsammans med ansökan samt bevis på vilken ort du är
skriven. Ansökningsavgiften är 300:- och skall betalas in på bankgiro 5033-9548.
Ansökan behandlas enbart när avgiften är betald. Avgiften betalas inte tillbaka.
Om utrymmet på blanketten inte räcker till, skriv på separat papper, ange vilka punkter uppgifterna gäller.
Sänd gärna ett mail när ni har sökt så att vi kan hålla koll på att ansökan verkligen har kommit fram.
Obs! Ansökningsavgiften samt ansökan ska vara oss tillhanda senast 10 september.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBS! För att ansökan skall kunna behandlas skall verifierade uppgifter lämnas.
Konstrådets beslut kan ej överklagas.

_____________________ den __________

_____________________________________
Namnteckning

