
		

																																																																																																																																	

INBJUDAN TILL 
SKELLEFTEBYGDENS 
KONSTFÖRENINGS  
HÖSTSALONG 2016 

10 september - 16 oktober 
 
Nu har vi glädjen att bjuda in till en ny samlingsutställning med verk av bygdens 
konstnärer, i Skellefteå Konsthall på Nordanå. Vi hoppas att det kommer att bli en 
folkfest i konstens namn och främja spännande möten och utbyten konstnärer 
emellan. Välkommen med din ansökan senast 1 augusti! 
 
INFORMATION 
 
Vem får söka till Höstsalongen? 
Du som är bosatt i Skellefteå, Malå eller Norsjö kommun och är över 23 år. Både 
etablerade konstnärer och amatörer kan söka. Ett krav är dock att du betalt in 
medlemsavgiften till Skelleftebygdens konstförening för året 2016. Medlemskap 
kostar 150 kr per år (100 kr för dig under 30 år) och sätts in på postgiro 67297-2. Det 
är viktigt att du anger ditt namn och adress vid inbetalningen. 
 
Vad kostar det att vara med? 
Att ansöka och delta kostar ingenting utöver medlemsavgiften i Skelleftebygdens 
konstförening. Om du blir antagen står du dock själv för att leverera verken färdiga 
för hängning och försäljning och för emballering/transport/försäkring till och från 
Skellefteå Konsthall. Ej sålda verk ska även hämtas under utställningens sista dag. 
 
Hur många verk får jag ansöka med? 
Du kan ansöka med max 3 verk och samtliga ska vara till salu. 
 
Hur gamla får de verk vara som jag ansöker med? 
Högst tre år gamla. 
 
Vad får mina verk kosta? 
Du sätter själv försäljningspriset, så länge det inte överstiger 10 000 kr per enskilt 
verk. Tänk in provisionen på 25 %, som Skelleftebygdens konstförening tar för varje 
sålt konstverk, när du prissätter. Provisionspengarna går oavkortat till föreningens 
verksamhet för att främja Skellefteås konstliv. 
 
Hur ansöker jag? 
Ansökan ska göras med fotografier/fotoutskrifter av de verk du vill ansöka med, 
alternativt en dvd om du ansöker med videoverk. Fotografierna ska vara 
papperskopior i färg och får inte vara större än ett A4. Märk fotografierna på 
baksidan med verkets namn och bidragsnummer 1-3, samt ditt eget namn, e-
postadress och telefonnummer. Lägg dem i en plastficka med hål för att sättas in i en 
pärm. Skicka dina fotografier tillsammans med komplett ifylld anmälningsblankett 
till: 
 



		

																																																																																																																																	

Skelleftebygdens konstförening  
c/o Tomas Hultman 
Tuvan 75 
931 91 Skellefteå	 
 
Märk kuvertet ”Höstsalong 2016”. Observera att du inte får byta verk om du blir 
antagen. De arbeten du ansöker med gäller.  
 
När är sista ansökningsdatum? 
För att anmälan ska accepteras måste insänt material (märkta fotografier samt 
korrekt ifylld anmälningsblankett) vara poststämplat senast måndag den 1 augusti 
2016. Då ska även medlemsavgiften vara betald. 
 
Hur väljs utställarna till höstsalongen ut? 
En jury tittar på alla inkomna ansökningar och väljer ut de konstverk som anses hålla 
tillräcklig kvalitet och som tillsammans bildar en bra bredd. Ett eller flera av dina 
verk kan antas. Juryn beslut kan inte överklagas. 
 
Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömning? 
Insända foton returneras tyvärr inte. Om ditt/dina verk kommer med i utställningen 
har Skelleftebygdens konstförening rätt att, utan att ersättning utgår, publicera 
bilderna i eventuell katalog, på vår webbplats och Facebook-sida eller i 
marknadsföringsmaterial så som affisch och vernissagekort som rör utställningen. 
 
När och hur får jag reda på om jag kommit med eller ej? 
Du som antagits meddelas per e-post den 15 augusti 2016. 
 
Vad händer om jag kommer med? 
Antas du till utställningen ska ditt/dina arbeten lämnas in till konsthallen under 
helgen 27-28 augusti. Vilka tider som gäller för inlämningen får du veta i 
antagningsbrevet. Om inte verken levereras under utsatta dagar utgår en avgift på 
300 kr. Dina verk ska vara kompletta för hängning och försäljning. Skelleftebygdens 
konstförening bidrar inte med inramning etc. De uppgifter du anger om priset för 
dina verk vid anmälan är bindande och ska sättas så att det inkluderar allt köparen 
ser. Provision dras från försäljningspriset. Ingen utställningsersättning utgår.  
 
Konstföreningen sköter försäljningen under utställningen och när du säljer ett verk 
drar vi av provisionen och gör sedan en utbetalning till ditt bankkonto en tid efter 
utställningens slut. Köpare kan bara hämta ut verk mot uppvisande av kvitto. Ej sålda 
verk ska du hämta i konsthallen under utställningens sista dag söndag 16 oktober kl 
14-16, alternativt onsdag 19 oktober kl 10-12. 
 
Var kan jag få mer information runt utställningen? 
Upplysningar om utställningen ges av vår ordförande Tomas Hultman på telefon 
070-338 4269 eller via epost skelleftebygdenskonst@gmail.com. Information och 
anmälningsblankett finns även på vår webbplats 
http://skelleftebygdenskonst.wordpress.com 
  



		

																																																																																																																																	

ANSÖKNINGSBLANKETT 
HÖSTSALONG 2016 

10 september - 16 oktober 
 
 
Namn: 
Adress: 
Postnummer och ort:   
Personnummer: 
Telefon: 
E-post: 
                                                                   
Bidrag 1 
Titel: 
Årtal: 
Teknik: 
Mått (alt längd för filmade verk): 
Pris: 
 
Bidrag 2 
Titel: 
Årtal: 
Teknik: 
Mått (alt längd för filmade verk): 
Pris: 
 
Bidrag 3 
Titel: 
Årtal: 
Teknik: 
Mått (alt längd för filmade verk): 
Pris: 
 
Jag har tagit del av reglerna för anmälan till och deltagande i höstsalongen 
 
Ort och datum: 
 
 
Namnunderskrift: 


