INFO 4-2021, 29.4.2021
Hej!
Hoppas att ni alla har fått vara friska och att ni håller arbetsglädjen vid liv – vi går mot ljusare
tider både gällande årstiden och coronaläget. Det är nu fyra månader kvar tills Konstrundan
går av stapeln och nu inom den närmaste veckan önskar vi att ni kollar några saker! Längre
ner också information om sådant som händer lite senare på våren.
Tack för de fina bidrag som hittills skickats in till årets Lotteri och till den nya Auktionen. Vi
skulle gärna få in lite flera bidrag, speciellt för auktionen så ni får nu en extra vecka tid på er
till den 7 maj att skicka in förslag!
TO DO senast 7.5
• Skicka in ett förslag på lotterivinst till ett värde om högst 500 €. Förslaget bör innehålla
minst ett fotografi samt väsentlig information i filnamnet (åtminstone namn, årtal, mått,
material och tekniker). Skicka ditt förslag till konstrundan.lotteri@gmail.com.
• Skicka in ditt förslag välgörenhetsauktionen till konstrundan.auktion@gmail.com.
Förslaget bör bestå av minst ett fotografi där objektet syns bra. Ha en neutral och enhetlig
bakgrund. Ange ditt utgångspris och övrig väsentlig information i bildens namn (åtminstone
pris, namn och årtal samt mått, material och tekniker). Utgångspriset som tillfaller dig ska
innehålla eventuell moms samt transporten till Fiskars bruk / Helsingfors.
All vinst från auktionen tillfaller Nya Barnsjukhuset i Helsingfors.
TO DO inom maj
• Sociala medier
Från 3.5 kommer en av årets deltagare per region att överta Konstrundans
Instagram-konto, en vecka per person. Gilla och kommentera gärna inläggen – ju
mera aktivitet vi har på våra sociala medier, desto bättre synlighet får vi alla!
Följ också Konstrundan på Facebook och berätta gärna också att du själv kommer att
delta i Konstrundan! www.konstrundan.fi
@konstrundan
#konstrundan
•

Deltagarsidorna med presentationerna av alla deltagare publiceras i slutet av maj på
www.konstrundan.fi. Vi ber att du kontrollerar och vid behov kompletterar och
ändrar uppgifterna på din deltagarpresentation. Du kommer till formuläret via länken
i bekräftningsmailet du fick då du lämnade in ansökan. Om du inte har kvar länken så
får du den av Martina.
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INFOTRÄFFAR I JUNI
I år ordnar vi infoträffar i de olika regionerna i juni. På träffarna informerar vi om årets runda
och svarar på eventuella frågor och så delar vi ut årets marknadsföringsmaterial (förutom
tidningen, som utkommer i juli).
Till infoträffarna bjuder vi också in lokalpressen – så reservera tiden och häng med!
Följande träffar är fastslagna:
må 14.6 kl. 16
ti 15.6 kl. 16
ti 15.6 kl. 16
ti 15.6 kl. 16
ti 15.6 kl. 16
ons 16.6 kl.16
ons 16.6 kl.16

Turun Brinkkala, Vanha Suurtori 3, Åbo
Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, Borgå
Knipnäs, Fågelsången 2, Ekenäs
Mariehamns Stadsbibliotek, Strandgatan 29, Mariehamn
Onkiniemi Ateljee, Onkiniemenkatu 2 B 2, Tammerfors
Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors
Villa Vinkkeli, Vuopajantie 15, Rovaniemi

Vi planerar också träffar samma vecka i Uleåborg, Jakobstad, Kotka och Villmanstrand, mera
info följer så fort vi får platserna och tiderna fastslagna.

KONSTRUNDANS REGIONKONTAKTER 2021 – tag kontakt, om du undrar över nåt!
Egentliga Finland och Övriga Finland
Projektledare Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com
Östra Nyland
Huvudstadsregionen
Västra Nyland
Åland
Österbotten
Norra Finland
Praktikant 2021

Leena Stolzmann, konstrundan.ostranyland@gmail.com
Ida Taavitsainen, konstrundan.helsingfors@gmail.com
Jani A. Purhonen, konstrundan.vastranyland@gmail.com
Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com
Oona Haapamäki, konstrundan.osterbotten@gmail.com
Ami Avellán, konstrundan.norrafinland@gmail.com
Veronica Svenskberg, konstrundan.praktikant@gmail.com

Vi önskar er alla en Glad Valborg och Första maj och passar på att informera om ett
evenemang som går av stapeln i Åbo i maj:
Stickgraffiti-evenemanget Knit ’n’ Tag tar över åstranden i Åbo 8-23.5.2021
Det är sjätte gången som Åbolands hantverk rf / Taito Åboland
arrangerar miljökonst-evenemanget i Åbo. Under våren skapar
föreningar, företag, läroanstalter, organisationer och privatpersoner
stickgraffiti att hängas upp i lindarna längs med Aura å. Temat är
”Tillsammans”. I år syns återvinningstemat starkare än tidigare: många
använder garnrester eller annat återvunnet material i sina konstverk.
Åbolands hantverk rf / Taito Åboland hör till Taitoförbundet, vars
slogan lyder: ”Lyckan lever i hantverket”. Avsikten är att påminna om hur
stor betydelse har i många människors vardag. Taitoförbundets bärande
tanke är att främja hantverkskulturen som både konst och yrke.
Åbolands hantverk rf / Taito Åboland är ansvarig arrangör för Konstrundan.
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Vi tackar

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
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