Mars 2022

INFORMATION - ANSÖKAN TILL
GNESTA KONSTRUNDA (2 sidor)
Välkommen att söka till Gnesta Konstrunda 2022! Detta gäller för
dig som aldrig tidigare varit med i Konstrundan eller som deltagit
senast 2014 eller tidigare.
Vem kan söka?
Du som konstnär:
• ska bo i kommunen med omnejd eller ha annan nära anknytning
till platsen.
• måste få godkänt på sin ansökan om att delta i Konstrundan.
• får lämna in tre verk som känns representativa för ditt
konstnärliga uttryck och sammanhållna stil.
Det är meriterande om du har deltagit i någon form av etablerad
utställning utöver Gnesta Konstrunda - men det är inget krav.
Hur och när ansöker man?
Steg 1:
Ansök om deltagande i Gnesta Konstrunda genom att fylla i bifogad
ansökningsblankett (i Word):
• Komplettera med tre bilder av konstverk – i separata bildfiler - och ett CV. Ange gärna om du har en hem-, Facebookeller Instagram-sida där du presenterar dig som konstutövare

och har fler bilder på dina verk.
• Maila sedan blanketten ifylld - direkt i word-filen eller sparad
som pdf - tillsammans med ett CV, till
info@gnestakonstrunda.se.
Du kan också skanna/fotografera en utskriven ansökan och
bifoga i mailet.
• Sista dag för ansökan är måndagen den 2 maj.2022.
Steg 2:
• Din ansökan behandlas sedan av en referensgrupp. När gruppen
har behandlat din ansökan får du besked så snart som möjligt
efter det. Ingen ur föreningens styrelse deltar dock i
referensgruppen.
• Samtidigt som du fått besked om du har blivit accepterad
som deltagare i Konstrundan översänder vi anmälningsblanketten ANMÄLAN_22 och ber dig fylla i närmare
uppgifter inför Konstrundan (och vår marknadsföring av den).
• När du fått besked om att du antagits till Konstrundan får
du dessutom besked vid vilket datum du senast ska betala in
totalt 800 kr till Gnesta Konstrundas bankgiro nr 313-1216.
Den betalningen utgör dels din deltagaravgift (600 kr) och
dels din medlemsavgift i föreningen (200 kr).
•

Varje konstnär ordnar själv utställningslokal, men föreningen
kan förmedla adresser på lokaler.

Konstrundan äger rum helgen den 3-4 september 2022.

Välkommen med din ansökan!
Hälsningar från styrelsen, dvs Annette Wålarö, Beatriz Pereira,
Ebba von Wachenfeldt, Inger Kyrk, Birgitta Hjelm och Katrin Hannar

