Invitation til Kunstrunden Sydvestjylland 19.-21.4. 2019

Den 9. oktober 2018
Kunstrunden Sydvestjylland i påsken 2019
Du inviteres hermed til at deltage i Kunstrunden 2019, som afholdes for ottende gang. Sidst deltog 106
kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og museer med fra de 5 kommuner, der hører med under
samarbejdet. Det er Vejen, Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder kommuner.
Censurering
1. Hvis du har deltaget i Kunstrunden to gange, skal du ikke længere censureres. I stedet skal du blot
tilmelde dig, så vi ved, at du vil være med igen.
2. Hvis du har deltaget én gang eller det er første gang, du søger ind til Kunstrunden, skal du censureres.
Om censuren:
For at sikre et vist kunstnerisk niveau, så vores gæster også vil få lyst til at komme igen en anden gang, vil
der ske en censurering af ansøgerne. Vi beder 3 kunstnere/kunsthåndværkere, som ikke er bosiddende i
området, om at foretage en udvælgelse. Censureringen skal sikre, at deltagerne har en vis erfaring og har
prøvet at udstille før. Vi vil dog gøre opmærksom på, at der ikke bliver tale om en streng censurering som
ved optagelse på traditionelle censurerede udstillinger.
Bestyrelsen har besluttet, at man skal igennem 2 censureringer for at blive ”varigt medlem” af
Kunstrunden Sydvestjylland. Som ”varigt medlem” skal man ikke længere igennem censur.
Udgangspunktet er dit CV, hvor der vil blive lagt vægt på:
• Relevant uddannelse/relevant modtaget undervisning og/eller
• Udstilling på censurerede udstillinger/større udsmykningsopgaver og/eller
• Løbende udstillingsaktivitet,
Dette vil blive sammenholdt med en samlet vurdering af dit kunstneriske niveau, som det præsenteres via dit
indsendte billedmateriale og din hjemmeside.
Museerne er ikke omfattet af censur. Gallerier skal også igennem censur, dog undtages professionelt drevne
gallerier, hvor ejeren fortrinsvis sælger andres kunst.

Gavekort
De første 7 år har vi bortloddet gavekort skænket af deltagerne. Mange gæster bliver hermed glade, og det
er vores overordnede indtryk, at ideen med kunstrundepas og klistermærker bliver godt modtaget af
gæsterne. Vi har samtidig registreret over 3000 mail-adresser, som vi nu kan invitere til fremtidige
kunstrunder. Vi vil derfor gerne gentage successen.
Hvad skal du gøre?
-

Du skal bo i området, og du skal helst have en hjemmeside.
Du skal være medlem af foreningen Kunstnetværk Sydvestjylland – se www.kunstnetsydvest.dk
Hvis du har deltaget i Kunstrunden to gange, skal du ikke indsende fotos til censurering. Du skal da
blot skrive, at du gerne vil deltage i 2019.
Hvis du skal censureres, skal du inden den 1. december 2018 sende fotos af 3 værker og et cv eller
en henvisning til en hjemmeside med disse oplysninger.

-

Du skal kunne tage imod gæster i dit atelier/galleri/hjem.
Du skal holde åbent fredag d. 19. april, lørdag d. 20. april og søndag d. 21. april 2019, hver dag kl.
11-17.
Du skal præsentere egne værker, medmindre du er et galleri.

Hvad koster det at være med?
-

Du skal betale 1.000,00 kr. incl. moms i deltagergebyr. Du vil modtage en faktura senere.

Hvad gør vi?
-

Vi vedligeholder og opdaterer hjemmesiden www.kunstrunde.dk
Vi leverer et logo
Vi laver trykt materiale, katalog/flyers/elektronisk invitation/plakater
Vi laver et banner og udlåner til hver deltager
Vi laver pressemeddelelser og kontakter pressen
Vi annoncerer i relevante medier, bl.a. Kunstavisen, lokale medier og sociale medier
Vi søger fonde
Vi laver gavekort til udlodning
Vi fodrer facebook med info
Vi samarbejder med turistkontorerne i området
Vi inviterer kunstforeninger og tidligere gæster

Har du forslag?
Vi har brug for gode ideer og indspark. Hvis du kan se noget, som vi ikke kan se , så skriv til os.
Hvad skal du gøre nu?
-

Inden d. 1. december 2018 skal du tilmelde dig Kunstrunden på info@kunstrunde.dk
Hvis du skal censureres, skal du sende en mail med fotos af 3 værker og cv eller henvisning til din
hjemmeside til: info@kunstrunde.dk

Mange hilsner
Kunstrunden Sydvestjylland
c/o Niels Kongsbak, Strandbygade 56, 6700 Esbjerg, tlf. 2986 2430

