Ansökan om att bli del av Konst Runt 2019

Ansökan skickas till:
Konst Runt
Jan Dzedins / Emmaboda kommun
BOX 100
361 21 EMMABODA

PERSONUPPGIFTER

INKOM

BESLUT

hemsidesadress.: www............................................................

Namn............................................................................Personnummer....................................................
Bostadsadress......................................................................... Jag godkänner att mina uppgifter sparas för nätverkets räkning (sätt kryss): .......
Postnummer.........................Postadress..............................................................................Tfn.bost.......................................................
E - post...........................................................................Mobiltfn.......................................................Tfn.arb................................................
Jag söker medlemskap i egenskap av (stryk under det som gäller dig)
Målare skulptör tecknare grafiker textilare glaskonstnär annan verksamhet, vad? .........................................................................
Jag är verksam och har ateljé i (stryk under) Emmaboda kommun / Nybro kommun / Torsås kommun / Södermöre kommundel
Medlemskap i konstnärsorganisation....................................................................................................................................
För deltagande krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär i någon av kommunerna/kommundelen ovan. Bedömningen av
yrkesmässighet sker utifrån nedanstående ifyllda meriter och sammanvägs vid vår bedömning av den sökande. Innan ansökan bör Du ha tagit
del av gällande anslutningskriterier på www.konstrunt.nu/medlemskap Obs! Notera sista ansökningsdag som anges på hemsidan.

A. KONSTNÄRLIG UTBILDNING
A1.
Konsthögskola i kombination med någon av
nedanstående punkter (B1-6) 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 yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av
minst 3 av 6 (B1 - 6) nedanstående punkter och dessa ska vara utförda under de senaste 10 åren
B1.
Separatutställning i galleri, kommunal konsthall,
museum eller lokal som drivs av arrangör vars
huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden
utställningsverksamhet.
Tid och plats anges.
B2.
Jurybedömd utställning på
konstmuseum eller konsthall
Grupp- och samlingsutställning
i någon seriös utställningslokal
(Gallerier, kommunala salomger,
annan lokal)
Tid, plats och jury anges.

Forts s.2

B2 forts.

B3.
Inköpt av statlig (Statens Konstråd), landsting,
kommunal eller museums inköpskommitte
(I kommitté skall yrkesverksam konstnär ha
medverkat). Ange köpare.

B4.
Utställaren ska ha utfört offentligt
utsmyckningsuppdrag eller
erhållit pris i jurybedömt
tävlingssammanhang.
Verifiera uppgiften.
Uppdrag Statens Konstråd

B5.
Utställaren ska i egenskap av konstnär ha
erhållit stipendium från statligt organ,
landsting eller kommun. Ange även ersättning
eller bidrag från Bildkonstnärsfonden, samt
eventuellt övriga stipendier.

B6. Annan konstnärlig yrkesverksamhet man vill
åberopa och som inte faller inom ramen för
punkterna B1-5, kan meritera till inträde. (Ex
annan kvalificerad utbildning, konstnärliga
experiment, konsultuppdrag, projektmedverkan,
pedagogiska uppdrag, lärling m.m.)
Verifiera uppgifterna.
OBS! Sänd in 5 stycken bilder, Papperskopior, på dina verk tillsammans med ansökan.
Råder tveksamhet vid bedömningen av inlämnade uppgifter kan invalsfunktionen erfodra ytterligare arbetsprover.
Om utrymmet på blanketten inte räcker till, skriv på separat papper. Ange vilka punkter uppgifterna gäller.
OBS! För att ansökan skall kunna behandlas skall verifierade uppgifter lämnas.
Med namnteckningen godkänner jag härmed även publicering på Konst Runts hemsida, vid eventuellt inval.
.........................................den...........................

....................................................................
Namnteckning

