
LÄNSKONST 2019 

Gävleborgs Läns Konstförening
 Utställningstid 15 december – 12 januari 2020

Länsmuseet Gävleborg
__________________________________________________________________

Länskonst är öppen för alla konstnärer födda och/eller verksamma i Gävleborgs län. Utställningen 
omfattar måleri, grafik, teckning, skulptur, textil och foto. Du kan ansöka med högst tre bidrag. Verken 
får vara högst tre år gamla och inte tidigare visade i länet. Samtliga verk skall om möjligt vara till salu. 
Vid försäljning av de utställda verken tas en provision på 30%. I samband med utställningen kommer 
Gävleborgs Läns Konstförening (GLK) att dela ut ett stipendium. 

Du ansöker med de verk (ej foton) Du önskar deltaga med i utställningen. Verken ska vara färdiga för 
upphängning. Särskilt omfångsrika verk som exempelvis installationer kan presenteras med fotografi 
och text.

Anmälningsblankett finns att hämta på GLK:s hemsida, www.gavleborgslanskonstforening.se 
Anmälningsblanketten måste vara komplett och tydligt ifylld!  
Ofullständigt ifylld blankett kommer inte att behandlas. 

Inlämnade verk kommer att bedömas av en jury. Juryns utslag sänds ut via e-post. 
Märk konstverken mm på baksidan med ditt namn & adress överst. 

Anmälningsavgiften är 220 kr och sätts in på GLK:s plusgirokonto 13 04 53-4, 
senast den 5 december 2019. Märk talongen ”Länskonst 2019” och ange namn och adress. 
eller Swischa till 070-3753754.

Uppgifterna på anmälningsblanketten är bindande och priset går inte att ändra i efterhand.

Inlämning måndag 9 december kl 11 - 17 på Länsmuseet Gävleborg, 
Södra Strandgatan 20, Gävle 
För hämtning av refuserade verk kontakta ordförande Kiki Larsson. 

Invigning/Vernissage söndag 15 december kl14. 

Öppettider: 
Tisdag–fredag kl 11–18
Lördag–söndag kl 12–16
 
Antagna konstverk hämtas efter ifrån museet kl 16 i samband med att utställningen är slut.

Frågor kontakta: GLK; Kiki Larsson, tel 073-3649106, kikilarsson20@gmail.com
eller Birgit Isaksson, tel 070-3200128, birgganisak@gmail.com
Adress till GLK:s hemsida: www.gavleborgslanskonstforening.se

Gävleborgs Läns Konstförening hälsar Dig varmt välkommen med ansökan! 

http://www.gavleborgslanskonstforening.se/
http://www.gavleborgslanskonstforening.se/


REGLER FÖR LÄNSKONST 2019
Länskonstutställningen 2019 anordnas av Gävleborgs Läns Konstförening (GLK)

1. Tid
• Länskonstutställningen pågår: 15/12 – 12/1 2020

2. Omfattning
• Måleri, grafik, teckning, skulptur och textil.

 

3. Jury
• En jury som inte ingår i GLK:s styrelse bedömer vilka konstverk som får deltaga
• Resultatet meddelas via e-post

 4. Bestämmelser för inlämnande och insändande av konstverk
• Konstnären ska vara född och/ eller boende i Gävleborgs län. 
• Konstverken skall om möjligt vara till salu.
• Dessa ska åtföljas av komplett ifylld och undertecknad anmälningsblankett. Uppgifterna på 

anmälningsblanketten är bindande.   
• Konstverken får inte tidigare vara offentligt visade i Gävleborgs Län.
• Ansökningsavgiften om 220 kronor insätts på GLK:s plusgirokonto 5 december, pg 

130453-4. 

 5. Ej antagna konstverk
• Ej antagna konstverk kan hämtas under den tid som anges ovan. 

Dessa återsänds inte av GLK.

 6. Antagna konstverk
• Antagna konstverk får ej avlägsnas före utställningens slut.
• Avhämtning av verk sker på angiven plats, dag och tid. 
• För verk som inte avhämtats i tid frånsäger sig GLK allt ansvar och verken tillfaller GLK.

 7. Reproduktionsrätt
• Konstnären lämnar sitt medgivande till GLK att reproducera utställda verk i katalog, 

affisch, GLK:s hemsida m.m. för marknadsföring, utan ersättning.  

8. Försäljning
• Försäljning av antagna verk sker genom GLK som tar 30% i provision. 
• Antagna konstverk får under utställningstiden inte undantas från försäljning.

 9. Försäkring
• Arrangören fråntar sig ansvaret att teckna försäkring för de inlämnade verken.

10. Åtagande 
• Genom ansökan och underskrift om deltagande i Länskonstutställningen förbinder sig 

konstnären att följa ovan skrivna regler.



Ansökan

LÄNSKONST 2019
Gävleborgs Länskonstförening

1

Titel................................................................. 

År………………………….............……............

Teknik………………………......………………..

 Storlek i cm, H x B…………....………………

Pris………………………………………………

Namn………………………….…………..……… Juryns anteckningar:………………………….….

Födelseår…………….…………………..….……

2  

E-post…………………………………..…...……. Titel...........………………….…………….….……

År......................................................................

Teknik……………………………………..…….….

Adress………………………...………….……….  Storlek i cm, H x B………………………...………

  Pris………………………………………………..…

.......................................................................... Juryns anteckningar………….………….…..……

Postnummer…………………………………….. 3  

Titel.............……………………………….……….

Ort………………………………………….…….… År.......................................................................

Teknik…………………………………………….…

Storlek i cm, H x B…………………………………

Telefon.……………………………………….…… Pris…………………………………………….…….

Juryns anteckningar……………………………….

Bank/ plusgiro…….……………………….……….

Innehar F-skatt………………………………….….

 

Jag har läst gällande regler för Länskonst 2019 och förbinder mig att följa dem samt att jag godkänner att mina 
konstverk kan komma att publiceras i annons, affisch, katalog och sociala medier i samband med utställningen.

 

Namnunderskrift:……………………..................................………………………………………

Ort & Datum:…………………………....................................................................................… 


