
	

 
 
 

 
 

 
Information Södra Vätterbygdens konstrunda 

 
Under den första helgen i september går den inledande omgången av Södra Vätterbygdens 
konstrunda av stapeln. Ett efterlängtat evenemang som förhoppningsvis kommer locka många 
deltagare och besökare. Tanken är att detta blir ett årligt återkommande evenemang. Som 
organisatör för konstrundan står den ideella föreningen Södra Vätterbygdens konstrunda.  
 
Välkommen att delta  
Konstrundan är öppen för alla konstnärer och konsthantverkare över 18 år som ordnar egen 
utställningslokal inom Jönköpings-, Habos- eller Mullsjös kommun. Som deltagande konstnär ska 
du vara medlem i föreningen Södra Vätterbygdens konstrunda. Medlemskap ingår i 
deltagaravgiften.  
 
Anmälan 
Din anmälan ska vara inkommen SENAST den 1 maj. Anmälan sker via ifylld anmälningsblankett 
i webformulär eller skickas via mail eller per post och kompletteras med minst ett foto på ett av 
dina konstverk/konsthantverk. Anmälan är bindande!  
 
Deltagaravgift 
Deltagaravgiften är 750 kr per deltagande konstnär och sätts in på Pg 798883-5 eller Swish  
123 106 49 97 i samband med din anmälan. (Föreningen är inte momsregistrerad, därför tillkommer 
ingen moms) I deltagaravgiften ingår årets medlemsavgift på 100 kr i föreningen Södra 
Vätterbygdens konstrunda. Alla intäkter går till marknadsföring samt kostnad för 
samlingsutställningen.              
OBS! Deltagaravgiften är per utställare även om ni delar utställningslokal. 
 
Tid och plats 
Konstrundan genomförs första helgen i september. På fredagkvällen hålls invigningen av 
samlingsutställningen med utställarnas representationsverk där deltagande konstnärer, publik och 
press är välkomna. På lördag och söndag håller alla deltagande konstnärer öppet sina ateljéer eller 
utställningslokaler mellan klockan 11-17. Varje deltagare ansvarar själv för lokal att ställa ut i egen 
ateljé eller egen/delad utställningslokal.  
 
Samlingsutställning 
I en centralt belägen utställningslokal i Jönköping/Huskvarna kommer en samlingsutställning att 
hållas under hela helgen där varje deltagare är representerad med ett konstverk/konsthantverk var. 
På samlingsutställningen får besökarna möjlighet att se alla konstinriktningar som konstrundan 
bjuder på och har då möjlighet att lägga upp sin besöksrunda efter vad som lockar mest.    

 



	

 
 

 

Anmälningsblankett - Södra Vätterbygdens konstrunda 
Sista anmälningsdag 1 maj 

 
Personuppgifter 
 
Namn:________________________________________________________________________ 

Adress:_______________________________________________________________________ 

Personnummer:_________________________________________________________________ 

Telefonnummer:________________________________________________________________ 

E-post:________________________________________________________________________ 

Hemsida och/eller sociala medier som du använder för din konst:__________________________ 

______________________________________________________________________________ 

☐ Jag har betalt deltagaravgiften märkt med mitt namn och personnummer 
 
 
Teknik/Tekniker 

☐ Olja ☐ Akryl ☐ Akvarell   ☐ Teckning         ☐ Foto         ☐ Film 

☐ Textil ☐ Metall ☐ Trä     ☐ Keramik     ☐ Blandteknik  ☐ Performance 

☐ Annat:____________________________________________________________________  

Adress där du ställer ut:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

☐ Egen ateljé ☐ Egen utställningslokal ☐ Delad utställningslokal 

☐ Jag har inte klart med utställningslokal ännu och återkommer om det senast 1/5 -2019. 
 
 



	

Jag har plats för fler utställare om någon söker utställningslokal 

☐  Ja ☐  Nej  
Om ja, i vilket omfång: 
 
Min lokal är handikappanpassad 

☐  Ja ☐  Nej   
 
 
Jag kommer även ha annan kulturaktivitet i samband men min utställning (t.ex. musik, 
poesiläsning, dans, teater) 

☐  Ja ☐  Nej 
Om ja, beskriv kortfattat och ange tid samt annan viktig information (t.ex. ev biljettköp): 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Bifoga minst ett högupplöst foto (300 dpi minst 500 MB) på ett av dina konstverk som ska 
användas i marknadsföringen av konstrundan. Marknadsföring kommer att ske genom tryckt 
material såsom planscher och broschyr/utställningskarta samt digitalt på hemsida och 
facebooksida.  
 
 
Välj ett av följande alternativ 
 
Skicka anmälan per post till: 
Södra Vätterbygdens konstrunda  
c/o Sören Nordenström 
Styckjunkargatan 47 
55632 JÖNKÖPING 
 
Skicka anmälan via mail till: anmalan@svkonstrunda.se 
Har du några frågor? Maila då till: info@svkonstrunda.se  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Facebook: www.facebook.com/svkonstrunda  
Hemsida: www.svkonstrunda.se 


