
Information
inför Konstrundan 15-16 april 2023

23 november 2022



Välkomna!



INNEHÅLL

 Presentation av Konstrundans styrelse

 Tider, platser

 Marknadsföring av Konstrundan

 Före utställningen

 Under utställningen

 Efter utställningen

 Kontaktinformation



KONSTRUNDANS STYRELSE
Ordförande

Annelie Dravnieks - ansvarar för Social Media, 

bidragsansvarig

Kassör

Ulrika Jidetoft - ekonomiansvarig

Sekreterare

Christine Tibratt– ansvarig för grafisk layout och svarar på mail

Ledamot

Lasse Mehtola – ansvarig för hemsidan

Ledamöter

Mikael Almqvist, Glen Andersson, Inga Hartvigsson -

Skyltningsansvariga, samlingsutställningsproducenter

Adjungerad ledamot

Nils Svensk - rådgivare





VIKTIGA TIDER, PLATSER

Anmälan till Konstrundan
Skicka till Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com senast den 
31 januari.

Deadline för information till broschyren
Den 28 februari ska allt vara klart för tryck!
Informationen i broschyren ska vara korrekt och därför är det viktigt att ni 
följer instruktionerna gällande era uppgifter vid anmälan. Samt att ni alltid 
svarar på mail när broschyren skickas ut för validering/kontroll från er sida.

Inlämning av konstverk 
Tid: 5 april 17.00-19.00
Plats: Glashuset i Gislaved

12 April öppnas Samlingsutställningen
Tid: kl. 12.00 och pågår fram till den 16 april kl. 16.00
Plats: Glashuset i Gislaved

mailto:Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com


TIDER, PLATSER

Vernissage
Tid: kl. 18.30 
Plats: Glashuset i Gislaved
Enbart för deltagande konstnärer och styrelsen

Öppet i ateljéer, studios, tillfälliga lokaler i Gislaved och Gnosjö kommuner
15 - 16 April. Tid: kl 10.00 – 16.00
Plats: Hos konstnärerna.

Utlämning av konstverk 
Kvällen den 17 april
Plats: Glashuset i Gislaved



MARKNADSFÖRING FÖR KONSTRUNDAN I GISLAVED OCH GNOSJÖ

Hemsidan
• www.konstrundagislavedgnosjo.se

Social Media
• Inlägg på Konstrundans Facebook och Instagramsidor, att dela och gilla!

Annonser
• Annonser som passar Social Meda ska finnas tillgängliga att dela från 

Konstrundans sidor på Instagram, Facebook samt hemsidan. 
• Annons i lokalpress en vecka innan rundan går av stapeln.

Logotype
• Finns att ladda ner från hemsidan

https://www.konstrundagislavedgnosjo.se/


MARKNADSFÖRING FÖR KONSTRUNDAN I GISLAVED OCH GNOSJÖ

Posters
• Kommer finnas tillgänglig den 1 mars. Vi mailar ut den samt att den går att hitta 

på hemsidan.

Broschyren
• Sammanställs under våren och blir tillgänglig i början av april. Vi mailar ut den 

till deltagande konstnärer, samt att den går att hitta på hemsidan. 

Du
Du är viktig i att sprida information om Konstrundan på alla sätt du bara kan!
• Börja i god tid. 
• Sätt upp posters på jobbet, i affären, på ditt gym eller i din trappuppgång.
• Uppdatera din hemsida/skapa en ny.
• Skicka meddelanden till nära och kära och berätta att du ställer ut.
• Dela Konstrundans mail information och Social media inlägg.
• Skapa egna inlägg!



FÖRE UTSTÄLLNINGEN

Inlämning av konstverk
• Görs innan påsk för att vi ska hinna hänga den och eftersom 

samlingsutställningen startar den 12 april.
• Det är viktigt att konstverken märks med namn.
• En bra upphängningsfunktion av konstverket måste finnas.

Marknadsföring
• Vid inlämningen får du skyltar, poster och broschyr. Beachflaggor.

Samlingsutställningen
• Samlingsutställningen är tänkt som en naturlig startpunkt för besökare och 

eftersom den är förlängd i tid ges även en möjlighet för fler att besöka den.

Vernissage
• Under vernissagen minglar vi konstnärer runt och lär känna varandra. Vi 

tittar på alla konstverk och peppar varandra inför Konstrundan 2023. 



UNDER UTSTÄLLNINGEN

Utställarens Marknadsföring
• Glöm inte att kolla så att det syns var du ställer ut! Skyltar och markeringar 

måste synas från alla håll. Besökarna ska se på långt avstånd att här finns 

det en konstnär/konstnärer som deltar i Konstrundan!

• Använd skyltar och posters du får av Konstrundan + pynta med detaljer i 

Konstrundans färger. Ballonger, plastremsor, fjädrar…..!

• Dela ut broschyren!

• Posta på Sociala medier bilder och information, dela Konstrundans inlägg.

• Skicka ett SMS till vänner och bekanta och berätta att du ställer ut och var 

du befinner dig. Tipsa om Samlingsutställningen

Statistik
• Det är viktigt att vi räknar besökarna. Statistiken används bland annat i 

marknadsföringsmaterial och vid ansökan om bidrag.



KONSTRUNDAN FIRAR 5 ÅR!

• Inför 2023 och vårt 5-års jubileum välkomnar 

vi konstnärer från alla kommuner i hela 

Sverige! Enda kravet som finns är att

konstnären själv löser lokal/utställningsplats.

• Hur firar vi mer? Förslag!



UNDER UTSTÄLLNINGEN

Tips!
• Fråga besökarna om deras intryck av Konstrundan

• Sätt en namnlapp på dig själv så vet besökarna vem som är konstnären!

• Tipsa om andra utställare

• För besöksstatistik – utse någon till samordningsansvarig om ni är flera

• Ljus! Det är viktigt med bra belysning i lokalen!

• Numrera bilderna

• Utställningslista med nr och priser och om det finns flera ex till salu

• Röda små klisterlappar att sätta vid verk som säljs

• Kan vara bra med egna visitkort med kontaktuppgifter

• Ha kul och njut av dagarna!



EFTER UTSTÄLLNINGEN

Utlämning av konstverk
• Det är viktigt att verken hämtas ut. Konstrundan ansvarar inte för 

kvarlämnade verk.

Statistik
• Lämna in statistik när du hämtar dina verk eller maila informationen 

till Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com

Utvärdering
• Ni kommer att få ett enkelt utvärderingsformulär att fylla. Lämna in 

utvärderingen när du hämtar dina verk eller maila informationen till 
Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com

Tips
• Glöm inte att tacka alla besökare!

mailto:Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com
mailto:Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com


KONTAKTINFORMATION

Mail
Utskick görs till alla anmälda med löpande information. Maila oss om 
du har frågor. OBS: det kan ibland dröja någon dag innan svar kommer.
Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com

Messenger
Det går även bra att skicka ett meddelande via Messenger om du har 
frågor. OBS: det kan ibland dröja någon dag innan svar kommer.
@Konstrundan.Gislaved.Gnosjo

Hemsidan
Titta efter uppdateringar och information.
Här finns även ett kontaktformulär att fylla i om du vill komma i kontakt 
med oss:
https://www.konstrundagislavedgnosjo.se/#section-1609162

mailto:Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com
https://www.facebook.com/Konstrundan.Gislaved.Gnosjo/
https://www.konstrundagislavedgnosjo.se/#section-1609162


Tack alla 
konstnärer! 
Nu jobbar vi på,
för en fantastisk
Konstrunda 2023!
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