Anmälan till Konstnärer i Västernorrland

En webbplats för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer i Västernorrland.
Konstnärsregistret ligger som en undersida på Konst Västernorrland under rubriken
Konstnärer i Västernorrland.
Adress till Konst Västernorrland:
www.lvn.se/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/konst-vasternorrland/
På webbplatsen har varje deltagande konstnär en egen sida där man presenterar sin konstnärliga
verksamhet i en kort text och visar bilder på sina verk.
Syftet med Konstnärer är att konstnärer ska kunna presentera sig själva och sitt konstnärliga
arbete, workshops, kurser mm. för att lättare få kontakt med uppdragsgivare och på ett enkelt
sätt presentera sin verksamhet digitalt. Att delta är kostnadsfritt. Ingen BUS-ersättning utgår för de
bilder du väljer att visa. Sidan administreras av konstkonsulenten.
Vill du vara med?
Om du är yrkesverksam konstnär, bor i Västernorrland och vill vara med på
konstnärssidan, är du välkommen att anmäla dig. För att få delta ska du uppfylla nedanstående
kriterier som bygger på KRO:s medlemskriterier och Arbetsförmedlingen Kulturs kriterier för service
till etablerade kulturarbetare.
Har man examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk
utbildning är man direktmeriterad. Medlemskap i KRO/KIF är också direktmeriterande. Om man
saknar högre konstnärlig utbildning eller medlemskap i KRO/KIF kan man ändå söka på meriter. Man
ska då uppfylla minst 4 av nedanstående 8 punkter.
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Examen från annan kvalificerad konstnärlig utbildning.
Genomfört separatutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör
vars främsta syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
Deltagit i samlingsutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs
av arrangör, vars främsta syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
Deltagit i jurybedömd utställning på konsthall eller museum.
Erhållit uppdrag för offentlig utsmyckning/miljögestaltning.
Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum.
I egenskap av konstnär ha erhållit stipendium från stat, landsting, kommun, eller erhållit
annat enskilt konstnärsstipendium.
Att på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-7 påvisa att man har bedrivit konstnärlig
yrkesverksamhet, som t.ex. konstprojekt, konstkonsultuppdrag.

Fyll i och skicka in denna anmälan, bifoga bilder på de verk du vill visa, samt en kort
presentationstext om dig, ditt konstnärliga arbete och skriv även om du arbetar pedagogiskt (tex.
Skapande skola) om du håller kurser, föreläsningar, workshops, vilka tekniker du arbetar med mm.
Skicka även ditt cv eller ev. länk till ditt cv.
Bilderna bör vara i jpg-format och upplösning 72 dpi. Bilder och anmälan skickas via e-post.
Glöm inte att ange konstverkens titlar, teknik och ev. mått!
Anmälan, text och bilder skickas till:
Robert Eriksson
Webbansvarig
E-post: robert@volym.info
Kontakta Robert vid frågor.

Hur du vill bli kontaktad (markera vilka uppgifter du vill visa på internet):
Namn:
Adress:

Telefon:

E-post:
Webbsida:

Facebook:
Instagram:
Twitter:
Flickr:
Tumblr:
Andra webbsidor:

Konstnärlig verksamhet:
Bifoga presentationstext om dig och ditt konstnärliga arbete. Skriv även om du arbetar pedagogiskt
(tex. Skapande skola) om du håller kurser, föreläsningar, workshops, vilka tekniker du arbetar med
mm.
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter och bilder visas på Konst Västernorrlands
konstnärsregister.
Namn:

Datum:

Att delta är kostnadsfritt. Ingen BUS-ersättning utgår för de bilder/verk du visar.

