Inbjudan till Konstrundan Bromma - Västerort 2017
Konstrundan 2016 blev mycket uppskattad av både besökare och konstnärer och
vi inbjuder nu till 2017 års upplaga, som går av stapeln 30/9-1/10!

Två samlingsutställningar
För att öka tillgängligheten och få en större spridning rent geografiskt har vi i år
beslutat att ha två platser för samlingsutställningen - dels i
Alvikstorpet/Galleraget men även i Trappans lokal Annexet i Vällingby centrum.
Det är samma presentationer som ställs ut på båda lokalerna.

Anmälningsförfarande
Anmälningar till årets Konstrunda tas emot fr o m lördag 4/2 via mejl till
konstrundan@alvikstorpet.se. Information kommer även att finnas på
Alvikstorpets hemsida samt på facebook. Sista dag för anmälan är 1/5 och vi kan
tyvärr inte ta emot några anmälningar efter detta datum. Till anmälan bifogas 3
bilder av konstnärens verk, lite information om dig själv samt namn, adress,
mobilnummer, mejladress och om man ingår i en konstnärsgrupp som vill ställa
ut tillsammans. Berätta gärna om du har en utställningslokal dit du kan och vill
bjuda in fler utställare. Endast ett mejl med anmälningsinformation enligt ovan
ska sändas in, så skicka all din information samlad, inte utspridd i flera mejl.
Det är ju gott om tid att skicka in anmälan och vi börjar inte med
urvalsförfarandet förrän 1/5.

Urval
En urvalsgrupp kommer att gå igenom inkomna anmälningar och göra ett urval
bland dessa. Vår ambition är ca 25 utställningsplatser. Detta arbete beräknas
vara klart i mitten på maj och anmälda konstnärer kommer att informeras om de
kommit med eller ej. Vi planerar därefter att bjuda in deltagande konstnärer till
ett informationsmöte innan sommaren.

Kostnad
Kostnaden för deltagande i årets Konstrunda är 500 kr/konstnär, samt
medlemskap i Alvikstorpets vänförening 2017 (200 kr). Vi som arbetar med
Konstrundan gör detta helt ideellt, men är beroende av intäkter för att kunna

genomföra den, med kostnader för tryck av foldrar och flyers, annonsering m.m.
Vi har som ambition att utöka marknadsföringen och spridning av
informationsmaterial i år, eftersom vi märkte att behovet var större än beräknat
förra året. Vi kommer även i år att ansöka om bidrag från stadsdelsnämnderna i
Bromma och Hässelby-Vällingby och arbeta för att få så många sponsorer som
möjligt att stödja oss.

Utställningslokaler
En erfarenhet från förra årets Runda var att de konstnärer som hade en
gemensam utställningslokal också fick flest besökare. Den som vill ställa ut
ensam i egen lokal är naturligtvis fri att göra det.

Välkomna med era ansökningar fr o m 4/2!

Christina Bane, för arbetsgruppen Konstrundan i Bromma-Västerort 2017

