INFO 5-2021, 19.5.2021
Hej!
Förberedelserna inför årets Konstrunda är i full gång och nu är det aktuellt att ta itu med några saker
också för dig som ska delta!
1. Bifogat finner du deltagarlistan till tidningen. I år har vi till vår stora glädje flera deltagare än
någonsin förut och p.g.a. det måste vi spara på trycksvärtan i tidningen. Det innebär att vi:
- endast har ortnamn och större helheter på tre språk
- besökspunktens namn och adress på ett språk
- endast kan ha en hemsida eller fb eller insta / deltagare
➔ Kolla därför informationen i filen så fort som möjligt och skicka eventuella ändringar
till Martina senast onsdag 26.5 / konstrundan.aboland@gmail.com

2. Infoträffarna i juni är fastslagna!
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). Följande träffar är nu 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
ti 15.6 kl. 16
ons 16.6 kl. 12
ons 16.6 kl. 16
ons 16.6 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
Vanha Villatehdas, Pikisaarentie 17, Oulu
Työhuone Naakka, Satamakatu 4, Kotka
Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors
Villa Vinkkeli, Vuopajantie 15, Rovaniemi
Taidekeskus Itä, Valtakatu 66, Villmanstrand
Vasa Konstgrafiker, Skolhusgatan 53, Vasa

Till infoträffarna bjuder vi också in lokalpressen – så reservera tiden och häng med!
Om dessa tider och platser inte passar dig kommer vi överens om hur du får ditt
marknadsföringsmaterial!

3. Passa på att mata in uppgifter om att du deltar i Konstrundan på alla evenemangskalendrar
som finns i din region och meddela också kommunens kultursekreterare och ditt nätverk om
vad som är på kommande!
... www.kulturforum.fi, www.menovinkki.fi, www.menoinfo.fi …
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4. Besök av förhandsbokade grupper fre 3.9.2021
Som du säkert minns från anmälningsblanketten frågade vi om du fredagen 3.9 vill ta emot
förhandsbokade grupper. Det här är första gången Konstrundan erbjuder denna möjlighet
och ett nytt experiment för i år, så hur populärt det kommer att bli är i detta skede omöjligt
att veta.
Under maj månad kommer vi att göra en lista på alla som meddelat att de tar emot grupper
så ifall du ändrat dig och vill vara med kan du meddela Martina inom maj.
När listan är klar kommer vi att skicka ut pressmeddelande som berättar om möjligheten. Vi
kommer även att direkt kontakta grupper, t.ex. bildkonstlärare, konstskolor, fonder,
föreningar etc. som kunde vara intresserade av att göra ett studiobesök hos en konstnär,
konsthantverkare eller formgivare. De får en lista med namnen och kontaktuppgifterna på
alla som går att besöka. Gruppen får sedan boka besöket direkt med konstnären. Du får själv
bestämma hur många och stora grupper du kan ta emot och vi ber er naturligtvis att följa
gällande coronarestriktioner.
Om du har förslag på en grupp eller organisation i din region som du skulle vilja bjuda
på studiobesök, så tar vi gärna emot tips som vi kan lägga till vår postningslista. Har
du andra frågor gällande gruppbesöken är det bara att kontakta din regionkontakt.

5. Videopresentationen
I år är det igen möjligt att ladda upp en kort videopresentation på hemsidan. Ju tidigare du
laddar upp din video, desto bättre – då hinner flera personer se den. Videohälsningarna
distribueras på Konstrundans hemsida samt på sociala medier.
⮚ Instruktioner finns på www.konstrundan.fi/sv/for_deltagare

6. Konstens afton – auktionen till förmån för Nya Barnsjukhuset i Helsingfors
Förberedelserna inför auktionen är i full gång och inom maj ska det vara klart vilka alla verk
som tas med samt hur allting ska förlöpa i praktiken. Största frågan just nu är ju nog om vi
kan hålla en fysisk auktion - vi håller tummarna för det! Vi skickar ut mera info i början av
juni.

7. Sociala medier
Har du noterat att vår Instagram Take over redan börjat? 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

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
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Åbolands hantverk rf / Taito Åboland är ansvarig arrangör för Konstrundan.

Vi tackar
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