KONSTRUNDAN TYRESÖ
Vi har invalskrav som säkrar kvaliteten men där det också finns en väg in för duktiga
autodidakter. För att bli medlem i Konstrundan Tyresö finns tre alternativa vägar.
Du behöver bara bli godkänd i ett av de tre alternativen.
Grundläggande villkor:
Konstrundan Tyresö tar in nya medlemmar som är skriven eller har sin ateljé i Tyresö och är minst 18 år.
Alla medlemmar bidrar med tid, engagemang, deltar i marknadsföring och följer föreningens stadgar.
Ansökningsavgift 300 kr. Årlig medlemsavgift i Konstrundan Tyresö tillkommer 200 kr.
Jag accepterar villkoren för medlemsskap.

Jag har betalt 300 kr Pg 68 52 27-1 eller Bg: 450-8156

DIGITAL MEDLEMSANSÖKAN. Skicka ifylld med bilagor senast 6 april till ansokan@konstrundantyreso.se
FÖRNAMN

EFTERNAMN

GATUADRESS

POSTNUMMER

ORT

TELEFONNUMMER

MAILADRESS

HEMSIDA

BESKRIV DIN ANKNYTNING TILL TYRESÖ

KONSTRUNDAN TYRESÖ

1. Arbetsprover och meriter som bedöms av Konstrundan Tyresös invalsjury.

Detta ansökningsalternativ är öppet för såväl utbildade konstnärer som autodidakter. Arbetsproverna
består av 5 fotografier (i minst A5 format) på den sökandes arbeten. Invalsjuryn består av tre personer
med starka konstnärliga meriter: yrkesutövande konstnär, curator/intendent eller kulturvetare. Två
utomstående och en från föreningen. Invalsjuryn byts ut varje år. Juryns beslut kan inte överklagas och
juryn behöver heller inte motivera sitt beslut.
Invalsjuryn bedömer konstnärlig och teknisk kvalitet, samt annan meriterande konstnärlig verksamhet.
Juryn kan begära in originalverk för att underlätta bedömning.
Bifogar separat meritförteckning
LISTA PÅ 5 ARBETSPROVER. TEKNIK, MÅTT ETC.

Bifogar arbetsprover enligt ovan

KONSTRUNDAN TYRESÖ

2. Högskoleexamen för yrkeskonstnärer och konsthantverkare eller medlem i
konstnärsorganisationerna KRO eller KIF.
BESKRIVNING AV UTBILDNING OCH ANTAL ÅR

Jag är medlem i KRO

KIF

KONSTRUNDAN TYRESÖ

3. Uppfyller tre av följande punkter

1. Har genomfört separatut3. Har utfört uppdrag gälställning i offentlig lokal/galleri,
lande offentlig utsmyckning.
museum, konsthall vars syfte är att
bedriva konstnärlig verksamhet.
4. Har verk som inköpts av
stat, landsting, kommun eller
2. Har deltagit i jurybedömd museum.
samlingsutställning på konstmuseum eller kommunal konsthall.

5. Har på annat sätt än vad
som anges ovan bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet.
6. Konstnärlig utbildning på
minst 2 år.

BESKRIV HUR DU UPPFYLLER PUNKTERNA, HÄR ELLER PÅ SEPARAT DOKUMENT. BIFOGA 5-10 BILDER.

Ansökan ska vara oss till handa senast
5/4 2018.
ansokan@konstrundantyreso.se
eller: Konstrundan c/o John Löf
Skälsätravägen 29E 135 54 Tyresö

Kontaktpersoner i Konstrundan Tyresö:
John Löf
070-601 66 02

Annette Sedin
070 775 11 58

Britt Sabel Nordenfelt
073 947 30 54

Rieko Takahshi
070 812 44 01

