
Luleå  2017-08-31 

 

KiN - Föreningen Konstnärer i Norrbotten & 

Luleå kommun - Konsthallen och Personalkontoret 

har den stora äran att inbjuda Dig att medverka i utställningen 

JUBILARENS VAL 
4 – 15 oktober 2017 

Luleå kommuns medarbetare med 25 års anställning erbjuds att som alternativ minnesgåva 

välja ett konstverk. Verket väljer jubilaren från utställningen Jubilarens val som visas i 

Konsthallen, Kulturens hus, Luleå. Utställningen kan bestå av konst och konsthantverk i 

varierande tekniker som måleri, skulptur, textil, grafik, keramik, glas, foto etc. Samtliga verk 

är skapade av en yrkesverksam konstnär från Norrbotten. Kriterier för yrkesverksamhet 

uppfylls genom medlemskap i KiN och/eller KRO. 

 

Inbjuden konstnär erbjuds att ställa ut ett verk vars värde skall vara 3000 kr,  

dessutom kan inbjuden konstnär ställa ut ett verk vars värde inte får överstiga 6000 kr.      

                                                                

Utställningen är även öppen för allmänheten som kan reservera verk men endast köpa om verket inte valts av 

någon jubilar. Eventuell försäljning till allmänhet gör konstnären upp på egen hand efter avslutad utställning. 

Konsthallen förmedlar kontaktuppgifter till intresserade köpare. Konsthallen tar ingen provision för valda/sålda 

verk. I de fall jubilaren väljer ett verk överstigande 3000 kr gör jubilaren och konstnären upp om överskjutande 

belopp. 

För deltagande konstnärer gäller  

 Verket ska vara hängningsklart (ex glasat, ramat osv) 

 Verket skall vara märkt med titel och konstnärens namn på baksidan 

 Verket får inte vara äldre än 3 år 

 Varje deltagare står för transport till och från Konsthallen 

 För KiN-medlemmar: lämna material till/uppdatera 

presentationspärmen med aktuella kontaktuppgifter osv.  

 

Inlämning av verket sker tidigast tisdag26septeber och senast söndag 1 oktober 

Avhämtning av ej valda verk skall ske 17 – 19 oktober 

Konsthallens öppettider (from 1 september) 

                        Må STÄNGT.  Ti, Fr 11-17, On, To 11-19.  .   Lö 11-16.   Sö 12-16.  

 

 

Aktuella kontaktpersoner: 

 

KiN: Anders Alm 0920 – 251559 

Personalkontoret Luleå: Eva-Stina Johansson 0920-453082 

Konsthallen: Hans Sundvall 0920-454079, hans.sundvall@lulea.se 

mailto:hans.sundvall@lulea.se

