Ansökan om medlemskap i föreningen KONSTVANDRING I DALSLAND
Konstvandring i Dalsland är en förening vars huvudsyfte är att årligen anordna en
konstvandring under Kristi Himmelsfärdshelgen och en samlingsutställning i samband med
vandringen. Samlingsutställningen alternerar mellan Åmåls konsthall och Dalslands Museum,
vartannat år. Föreningen har sitt säte i Dalsland.
Är du aktivt utövande konstnär/konsthantverkare och är folkbokförd i Dalsland, eller fast
sommarboende eller har din konstnärliga verksamhet i landskapet, är du välkommen att ansöka
om medlemskap. Styrelsen ansvarar för jurybedömningen. Inval görs en gång om året, i
september.
Du ska kunna visa konsten i lokal där du är verksam t ex verkstad eller ateljé. Att visa i egna
bostaden, sommarbostaden eller angränsande lokal till dessa är också möjligt.
Det är endast betalande medlemmar som visar upp sin konst i samband med konstvandringen, att
bjuda in medutställare som inte är medlemmar är inte tillåtet.
Digital ansökan skickas till info@konstvandring.nu och skall innehålla:
1.
2.
-

Komplett ifylld ansökningsblankett.
Fem bilder av representativa verk:
Inte äldre än 3 år
JPG-format
Inte mindre än 1000 pixlar på bildens kortaste sida.
Av god kvalité så att de gör originalverket rättvisa
Till varje bild ska anges verkets teknik och storlek. Fyll i tabell.

Har du frågor, kontakta Patrick Allier på kvdalsland@gmail.com.

Namn:
Adress:
Postort:
Telefon:
E-postadress:
Hemsida/Facebook/Instagram:
Anknytning till Dalsland:
Vid sommarboende eller verksamhet förlagd till Dalsland, ange adress
Var ska du visa upp din konst?

Med aktivt utövande menas:
•

Att du helt eller delvis försörjer dig på din konstnärliga verksamhet eller har ett kontinuerligt
konstutövande vid sidan om annat yrke eller pension.

•

Att du återkommande har utställningar eller på annat vis låter din konst möta en publik eller
konstnärligt sammanhang.

•

Det kan naturligtvis förekomma uppehåll i den konstnärliga verksamheten men över tid ska det
finnas ett konstnärligt utövande.

Beskriv hur du är aktivt utövande konstnär:

Du ska styrka din kompetens med cv som ska innehålla utbildning, utställningar, uppdrag,
medlemskap i annan konstnärlig intresseförening etc.
Övrigt:

Foto

Titel

Om sådan finns

Storlek

Teknik

1
2
3
4
5

Övrigt

Ev ytterligare
information om
konstverket

Blir jag medlem godkänner jag att mina personuppgifter – adress, telefonnummer, mailadress – delas inom
föreningen och i samband med presentation på hemsida, i folder o dyl.
Ja

Nej

Eftersom vi är en liten, ideell förening behöver alla hjälpa till för att arrangemanget Konstvandring i
Dalsland ska kunna genomföras. Det innebär att alla medlemmar gör sin del av arbetet antingen i styrelsen
eller i någon av arbetsgrupperna.
Jag har läst informationen och vid medlemskap medveten om att jag ska göra någon arbetsuppgift
inom föreningen.

Ort/datum:
Underskrift:
Konstvandring i Dalsland info@konstvandring.nu

