INFORMATION
om ansökan till Konst runt Siljan
Ansökan om deltagande i Konst runt Siljan, gäller konstnärer verksamma inom bildkonstens område.
Föreningens syfte är att vidga intresset för bildkonstområdet.
Konstnärerna i Konst runt Siljan öppnar sina ateljéer för besökare under Kristi Himmelsfärdsdagarna.
Besökare kommer från bygden, från hela Dalarna, de reser från närliggande län och några kommer från
våra grannländer. Bildpresentationer, detaljkartor för varje konstnär och en översiktskarta med årets
deltagande konstnärer förmedlas via webbplats. Syftet är att visa den bredd av bildkonst och konstnärer
som finns idag i Siljansbygden. Konst runt Siljan tillhandahåller upplevelser i ateljéerna som ibland är
lätt att ta till sig och andra gånger kräver mer engagemang av besökaren. Konst runt Siljan öppnar upp
för samtal om konst. Föreningen bidrar till kulturlivet i Dalarna och besöksantalet ger kringeffekter till
näringslivet i Siljanbygden.
För att ansökan ska behandlas krävs:




Skriftlig ansökan på särskilt formulär.
8-10 bilder av egna verk, ej äldre än 5 år, fotografier, datautskrifter eller digitala bilder skickas
till Konst runt Siljans kansli. Ange storlek, teknik och årtal på verken eller medföljande lista.
Skicka kopior, vi återsänder inte inskickat material.
200 kr i ansökningsavgift ska inbetalas till Konst runt Siljans bankgirokonto nr 5433-9353, ange
”Ansökan till Konst runt Siljan”.

Ansökan ska vara Konst runt Siljan tillhanda senast 31 oktober och skickas till:
Konst runt Siljans kansli, Lundstigen 5, 792 37 Mora.
Ansökningsavgiften 200 kr inbetalas senast 31 okt. till Konst runt Siljans bankgirokonto nr 5433-9353.
Ansökan behandlas av Konst runt Siljans jury under november månad, varefter svar meddelas. Juryns
tre ledamöter ska vara helt eniga i sitt beslut för att medlemskap beviljas. För varje nytt år avgår en
juryledamot och en ny ledamot tillträder. En av ledamöterna väljs från föreningen, de andra två väljs
utifrån.
En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att det konstnärliga arbetet utförs i egen ateljé och
finns i någon av de kommuner som samverkar med Konst runt Siljan, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik
eller Leksand. Ateljén hålls öppen för besökare under Kristi Himmelsfärdshelgen. I medlemskapet ingår
arbete för föreningen, konstnären bör därför vara skriven och verksam i någon av ovanstående
kommuner.
Vid frågor kontakta
Annette Backman, tfn: 076 135 74 65, e-post: annette@ateljebackman.se
kansliet@konstruntsiljan.se

Ansökan om deltagande i Konst runt Siljan
Skickas senast 31 okt. till
Konst Runt Siljans kansli
Lundstigen 5
792 37 Mora

Tel.
E-post
Webbplats
Bankgiro

076 135 74 65

kansliet@konstruntsiljan.se
konstruntsiljan.se
54 33-93 53

För att ansökan ska behandlas av juryn ska 200 kr i ansökningsavgift vara inbetald på Konst runt Siljans
BG: 54 33 – 93 53. Ifylld ansökningsblankett och 8–10 bilder på egna verk, fotografier, digitala eller
utskrifter, ska vara sänt till Konst runt Siljans kansli senast 31 okt. Storlek, teknik och årtal på verken ska
vara angivet.

PERSONUPPGIFTER V.G. TEXTA
Namn

Födelseår

Bostadsadress

Tel i bostaden

Postnummer och ort

E-post

Skriven i kommun

Egen webbplats
Tel i ateljé

Innehav av ateljé

Ja

Ateljéadress

Postnummer och ort

Medlemskap i annan organisation inom bildkonstområdet
Konstnärskategori målare, textilkonstnär, skulptör etc.
Arbetar främst med (tekniker)
Utbildning inom bild, skulptur, ange skola, inriktning och vilka år

Mobil

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET
Separatutställningar, ange plats och år

Jurybedömda utställningar, ange plats och år

Grupp- och samlingsutställningar, ange plats och år

Uppdrag, offentliga utsmyckningar, skiss och tävlingsuppdrag

Offentliga inköp – representerad

Övrigt där din konstnärliga kompetens kommit till användning (senaste fem åren)

Annat yrke /verksamhet som du utövar utanför det konstnärliga området.

Övrigt

Datum

……………………………………………………………….
Namnteckning

