			
			
			

Ansökan om medlemskap i
KONSTNÄRSCENTRUM Syd, ideell förening

			
			
			
			

Ansökan skickas till:		
Anita Larsson
Regeringsgatan 124
37438 Karlshamn

INKOM

ANML.AVG

BESLUT

PERSONUPPGIFTER
Namn:.................................................................................................................................................
Personnummer:.......................................................Telefon:.............................................................
Bostadsadress:...................................................................................................................................
Postnummer:.....................................Postadress:..............................................................................
E-post:.................................................................................................................................................
Hemsida:

www............................................................................................................................

Medlemskap i konstnärsorganisation:.............................................................................................
För medlemskap i Kc krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär.
Bedömningen av yrkesverksamheten sker utifrån nedanstående uppfyllda meriter och
sammanvägs med regionstyrelsens bedömning av den sökandes arbeten.
Innan ansökan bör Du ha tagit del av gällande anslutningskriterier.
OBS!
För att ansökan skall behandlas skall 100 :- betalas in på KcSyds pg-konto: 96 47 15 -7
A. KONSTNÄRLIG UTBILDNING
A1 Konsthögskola
I kombination med någon av
nedanstående punkter (B 1-6)
krävs för inval.
Skolans namn, inriktning och år.
Kopia av avgångsintyg krävs.

A2 Annan konstnärlig utbildning
(kan i förekommande fall
vägas in som merit vid lång
yrkesverksamhet.)

B. ÖVRIGA MERITER
Saknas formell högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en
kombination av nedanstående punkter (1-6) och omfatta en tid av minst 5 år.
B1 Separatutställning
I någon seriös utställningslokal
(Gallerier, kommunala salonger,
eller annan lokal)
Tid och plats anges.

B2 Jurybedömd utställning
I juryn skall yrkesverksam
konstnär ha medverkat.
Tid och plats och jury anges.

B3 Grupp/samlingsutställning
I någon seriös utställningslokal
(Gallerier, kommunala salonger,
eller annan lokal)
Tid och plats anges.

B4 Inköpt
av statlig (Statens Konstråd),
landsting, kommunal eller
museums inköpskommitté.
( I kommittén ska yrkesverksam
konstnär ha medverkat)
Ange köpare.

B5a Gestaltningsuppdrag
Tilldelad offentliga gestaltningsuppdrag eller pris i
tävlingssammanhang.
(Tävlingsregler enl KRO:s rek.)
Verifiera uppgiften

B5b Uppdrag
Uppdrag av Statens Konstråd
Verifiera.

B6 Annan konstnärlig
yrkesverksamhet
man vill åberopa och som inte
faller inom ramen för punkterna
B1-5, kan meritera till inträde.
(Ex annan kvalificerad utbildn,
konstnärliga experiment,
konsultuppdrag, projektmedverkan, pedagogiska
uppdrag, lärling m m )
Verifiera uppgifterna
B7 Stipendier mm
Ersättning eller bidrag från Bildkonstnärsfonden, samt
eventuellt övriga stipendier.

OBS! Bifoga 5 st bilder, papperskopior, på dina verk tillsammans med ansökan.
Råder tveksamhet vid bedömningen av inlämnade uppgifter kan invalsnämnden erfodra
ytterligare arbetsprover.
Om utrymmet på ansökningsblankettten inte räcker till, skriv på separat papper, ange
vilka punkter uppgifterna gäller.
OBS! För att ansökan skall kunna behandlas skall verifierade uppgifter lämnas!
Med namnteckningen godkänner jag härmed också publicering av mina adressuppgifter
(se på vår hemsida: www.kcsyd.se under fliken KcSyd/ Policy kring hantering av personuppgifter), foton av mina ev. gestaltningsuppdrag/inköpt löskonst i KcSyd:s regi.
Detta gäller för Kcsyd:s hemsida, KcSyds sidor på sociala medier samt KcSyd:s trycksaker.

............................den............................. ..........................................................................
							namnteckning

