
                               

                        Välkommen att söka till 
                     Konstkraft sommarsalong
                           6 juni – 15 juli 2023

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 maj 2023. Din ansökan består av det 
bifogade ifyllda ansökningsformuläret samt bilder på alla verk som du vill ansöka 
med.

Konstnären måste själv ansöka. Ansökan får göras av alla över 18 år.

Verket/en du ansöker med måste vara till salu och inte äldre än 2 år.

Du får ansöka med högst tre verk. Verken bedöms vart och ett för sig. Dessa kan 
vara i valfri teknik; måleri, grafik, foto, glas, textil, skulptur, film mm.

Vi bedömer endast utifrån digitala fotografier av verken. Viktigt att bilderna har bra 
kvalitet.

Vi tar emot ansökningar företrädesvis via e-post. För att behandla din ansökan tar vi 
ut en administrativ avgift om 300:-/per person oavsett om du söker med 1, 2 eller 3 
verk. Avgiften sätter du in på Konstkrafts bankgiro 500-8586 eller swish 1230253922 
i samband med din ansökan.

Märk inbetalningen med ditt namn och KSS 2023. Pengarna återbetalas ej!
När du skickar in din ansökan så bifogar du dina bilder till e-postmeddelandet. Varje 
bild ska ligga i en separat fil, döpt med ditt namn och verkets titel. Bilderna måste 
vara i JPG-format.

Har du problem att skicka in digitalt hör av dig till ljusnekonstkraft@gmail.com

Årets jury

Thomas Tidholm, författare, poet, dramatiker, musiker, fotograf.
Jens Salander, konstnär, måleri och video. Rektor Konstskolan Gävle.
Ann-Caroline Breig, bildkonstnär och konstnärlig ledare Konstkraft Ljusne
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Antagningsbesked

Antagningsbeskedet kommer att publiceras senast den 7 Maj på Konstkrafts 
hemsida samt med ett mail till dig personligen.

Vakt av utställningen

Nytt för årets sommarsalong är att de konstnärer som ställer ber vi vakta 
utställningen minst en dag.
Det ger er konstnärer en möjlighet att möta den publik som kommer och ser 
utställningen och hjälper oss arrangörer som arbetar ideellt.

Inlämning av verk

Inlämning av verk sker till Kraftstationen, Industrivägen 1A i Ljusne den 25 – 26 maj
mellan kl 16.00 - 20.00

OBS Vi tar ej emot verk per post.

I samband med inlämningen kommer du att skriva på ett avtal som också fungerar 
som ett kvitto på att du lämnat in ditt verk.

Hämtning av verk

Efter utställningen hämtas verken (de som ej är sålda) i Kraftstationen den 15 juli 
mellan kl 16.00 – 18.00.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att lagra verk efter utställningens slut.

Försäljning

Konstkraft tar 30 procent i provision och konstnären får betalt inom en vecka efter 
avslutad utställning.

Har du övriga frågor kan du maila till ljusnekonstkraft@gmail.com

Diana 072 17 67 144 eller Ann-Caroline 070 72 92 278

Välkommen med din ansökan!
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