
Ansökan om medlemskap i Konstvandringen Södra Bohuslän    
Endast för yrkeskonstnärer

Förnamn      Efternamn        

                 
Personnummer     Adress       ____  
                 
                 
Postnummer    Postadress       _____________ 

                
Adress till ateljé                
                 
                 
Telefon    Mobil    E-post                                 ____  
                 
                 
Mantalskrivningsort och kommun    Hemsida                             _____ 

Utbildning:

Avslutad högre konstnärlig utbildning (fakultet, antal år, ort) _______________________ 

______________________________________________________________________

Annan konstnärlig utbildning (skola, antal år, ort)________________________________

______________________________________________________________________

Enstaka kurser (innehåll, omfattning, år, organisatör)_____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Bilaga 1, konstnärlig verksamhet. Beskriv de fem senaste årens utställningar, inköp, uppdrag, 
utmärkelser, medverkan i projekt etc. Komplettera med att berätta mer om vad du gör och  
hur du vill visa din öppna ateljé för besökare.

Bilaga 2. Arbetsprover för bedömning: bilder i digital form av tio representativa verk   
utförda under de fem senaste åren.

Ofullständigt ifylld ansökan och ansökan som saknar bilagor behandlas inte.

Jag önskar bli medlem i föreningen och försäkrar härmed att jag som yrkesverksam konstnär 
har min verksamhet förlagd på helårsbasis i någon av kommunerna Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn, Orust eller Uddevalla.            

Ort och datum____________________ Underskrift______________________________

                                                                                                                           



Krav för medlemsansökan i föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän. 

Föreningens huvudsakliga verksamhet är att arrangera öppna ateljéer för yrkes-!!
verksamma konstnärer i Södra Bohuslän.

A     Att den sökande har sin konstnärliga verksamhet förlagd på helårsbasis i någon av 
kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust eller Uddevalla. 

B     Att den sökande har fullgjort högre konstnärlig utbildning och/eller kan styrka sin !
kompetens som yrkesverksam konstnär genom cv där de senaste fem åren är av störst 
intresse. !

C     Att den sökande bifogar, i digital form, tydliga bilder av tio representativa verk utförda 
under de fem senaste åren för bedömning.

D     Att ansökan görs på föreningen Konstvandringen Södra Bohusläns ansöknings-!
blankett, fullständigt ifylld med begärda bilagor. 

Föreningen vill alltså bilda sig en uppfattning om den sökandes verksamhet som t. ex.!
utställningar på etablerade gallerier, konsthallar och kommunala salonger, jurybedömda !
utställningar, försäljning av verk till statlig, landstings-, kommunal eller museums ! !
inköpskommitté, offentliga utsmyckningsuppdrag, priser i tävlingssammanhang, annan 
konstnärlig utbildning, kurser, projekt, lärlingstid. En sammanlagd bedömning av cv och 
arbetsprover görs.

Ansökningar bedöms varje år i september av en jury om tre konstnärer i föreningen, valda 
på årsmöte, där minst en byts ut varje år. Juryns förslag ska godkännas av styrelsen. !
Motivering lämnas ej och beslutet kan inte överklagas. Ansökningshandlingarna sänds i 
retur om de åtföljs av frankerat returkuvert. Medlemskapet gäller så länge årsavgift erläggs 
och verksamheten bedrivs i Södra Bohuslän.   


