
Välkommen att delta i Konstrundan 2023 
  
Konstrundan i Gislaved och Gnosjö kommuner är öppen för alla konstnärer som har fyllt 15 år och 
som har anknytning till Gislaved eller Gnosjö kommun. Teknikerna som välkomnas till denna 
konstrunda är; måleri, skulptur, teckning, fotografi och grafik, rörlig bild och installation. Stämmer 
detta med dig? Välkommen att anmäla ditt deltagande i rundan!  
Under lördagen och söndagen den 15 - 16 april 2023 ska alla deltagare hålla sina ateljéer eller 
utställningslokaler öppna mellan klockan 10.00-16.00.  
  
Du som konstnär ordnar själv med utställningsytor på den ort ni valt att ställa ut. Vi i Konstrundans 
styrelse har inte möjlighet att hjälpa till med lokaler men kan komma med tips och eventuellt 
förmedla kontakter.  
  
En samlingsutställning hålls i Glashuset i Gislaved där alla deltagare kommer få möjlighet att vara 
representerade med ett verk var. Vi ger här besökarna en möjlighet att se smakprov på din konst 
och vad alla årets deltagare erbjuder samt en möjlighet att lägga upp sin besöksrunda efter vad 
som lockar mest. Även för denna versionen av Konstrundan är en längre samlingsutställning 
mellan 12 - 16 april inplanerad. Det betyder större chans för publiken att se utställningen och 
planera sin konstrunda och att konstnärer och publik kan mötas innan rundan börjar. 
Att tänka på: Publiken uppskattar nyheter och förändringar i utbudet av konst. Om du deltagit 
tidigare, uppmanar vi att visa nya alster för att hålla konstrundan attraktiv. 

 



ANMÄLAN 
Din anmälan mailar du till: Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com Senast den 31:e 
januari 2023. Bifoga ett foto på ett representativt konstverk. (jpg format, max 1MB). Fotot måste 
vara av bra kvalitet då det kommer användas i tryckt material samt på Konstrundans Facebook, 
Instagram och hemsida. Syftet är att göra reklam för Konstrunda i Gislaved och Gnosjö och din 
egen medverkan i rundan.  
  
Konstrundan i Gislaved och Gnosjö kommuner drivs helt ideellt och utan vinstsyfte. Alla 
deltagaravgifter går direkt till finansiering av konstrundan, främst marknadsföring och kostnad för 
samlingsutställningen.  
  
Marknadsföring Konstrundans deltagare kommer att få skyltar med Konstrundans logo, för att 
marknadsföra sitt deltagande och märka ut sin ateljé/samlingsutställning till besökare. En broschyr 
med utställningsinformation om alla konstnärer ingår också i marknadsföringsmaterialet samt att 
både flaggor och banderoller kommer placeras ut på lämpliga platser inför rundan. Tänk på att 
skicka in korrekta uppgifter samt svara snabbt när broschyren skickas ut till deltagarna för kontroll 
av uppgifterna. Ju snabbare allt är godkänt, ju snabbare får vi fram broschyren!  
  
Mejla uppgifter enligt nedan samt högupplöst foto på konstverk till: 
Konstrundan_Gislaved_Gnosjo_kommuner@mail.com 
Namn:   
Teknik: 
Beskriv din anknytning till Gislaved eller Gnosjö kommun.  
E-postadress alternativt telefonnr.: 
Adress egen ateljé/visningsyta/Adress gemensam visningsyta:  
Är lokalerna tillgängliga för funktionshindrade? Ja / Nej  
Länk: Webbsida eller Facebook eller Instagram  

Har du inte möjlighet att anmäla dig vi e-post går det bra att ange uppgifter enligt ovan och skicka 
till Konstrundans sekreterare: Christine Tibratt, Pukgränd 3, 332 31 Gislaved. Bifoga även ett 
fotografi på representativ verk.  
  
OBS! Din information kommer att bli offentlig i broschyren, på Konstrundans Facebook och 
Instagram sidor samt Konstrundans hemsida.  
   
Anmälan ska vara Konstrundan tillhanda senast den 31 januari och är gällande efter att 
deltagaravgiften är inbetald. Avgiften är 500 kr per konstnär och summan sätts in på Bankgiro 
262-2074 i samband med anmälan. Märk betalningen med ditt namn och ort. OBS! 
Deltagaravgiften är per utställare även om ni delar utställningslokal. Anmälan är bindande och vi 
har inte möjlighet att betala tillbaka deltagaravgiften vid eventuella avhopp.  
  
2023 genomför vi den femte upplagan av Konstrundan i Gislaved och Gnosjö kommuner. Jubileum 
med andra ord, och det ska vi såklart uppmärksamma. 
Välkomna! 
  
Annelie Dravnieks, Christine Tibratt, Michael Almqvist, Inga Hartvigsson, Lasse Mehtola, Glenn 
Andersson, Nils Svensk och Ulrika Jidetoft


