
Inbjudan till jurybedömd 
konstutställning

Vill du vara med i årets jurybedömda Konstkalender?

Resurscentrum för konst tillsammans med KiN bjuder åter igen in Norrbottens konstnärer till den 
jurybedömda Konstkalendern som visas på Luleå Airport under december månad. Syftet med 
Konstkalendern är att synliggöra den bredd som finns inom norrbottnisk konst och konsthantverk 
idag. 24 verk väljs ut och kommer att visas upp.

Förutom att verket visas på flygplatsen så kommer även konstnären/konsthantverkaren att synas 
i Norrbottens-Kuriren, som kommer att presentera dagens ”Konstkalenderlucka” med bild och text 
om verket och konstnären/konsthantverkaren. På Resurscentrum för konsts hemsida och på Luleå 
Airport kommer alla konstnärer/konsthantverkare att presenteras med kontaktuppgifter för dem 
som vill köpa ett verk från Konstkalendern. Vi tar ingen provision vid eventuell försäljning.

En jury representerad av Lotta Lampa, koordinator Konst på flygplats / ordförande KiN, Maria Fjell-
ström, marknads- och försäljningschef Swedavia/Luleå Airport och Helene Lindberg, Lindbergs 
Konst & Ram kommer att utse de vinnande bidragen.  

Vi vill ha ditt bidrag senast 21 oktober kl 24.00

Att tänka på
Du ska vara bosatt i Norrbotten för att kunna delta
Verket får ej vara äldre än 3 år
Verket ska vara hängningsklart
Platsen lämpar sig inte för ömtåliga verk/skulpturer, men podium finns för visning av skulptur
Verket får vara max 50 cm x 70 cm stort, pga begränsat utrymme 
Konstnären ska kunna leverera verket till Luleå alternativt packa och skicka med transport

I ansökan vill vi ha följande
Titel på verk (du ansöker med ett verk) 
Mått på verk
Bild på verk (stående format, högupplöst)
Pris på verk, uppge om det är inkl. moms eller exkl. moms (fri prissättning)
Kort text om verk (max 10 rader)
Kort text om konstnär (max 10 rader)
Bild på konstnär (stående format, högupplöst)
Kontaktuppgifter till konstnär/konsthantverkare (e-post & telefon)
Webbsida (om det finns)

Märk din ansökan med ”Konstkalendern” och maila din ansökan med ovanstående 
information till: lotta.lampa@resurscentrumforkonst.se

Vernissage med de 24:a vinnande bidragen, fredag 30 november kl 17.00. 
Utställningen kommer att pågå 1 december – 9 januari. 
Alla verk visas samtidigt under hela utställningsperioden.

Utställningsersättning Varje deltagare kommer att ersättas med 1 000 kr exkl. moms i utställn-
ingsersättning. Utställningsersättningen måste faktureras. Om du inte har eget företag får du 
använda Frilans Finans, Cool Company eller dylikt. Fakturan ska skickas senast 14 december. 
Vi kan inte betala ut ersättning om fakturan kommer efter detta datum. 

Har du frågor kontakta: Lotta Lampa, Projektkoordinator, Resurscentrum för konst, 
lotta.lampa@resurscentrumforkonst.se
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