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                            INFO 8-2021, 11.8.2021 
 

HEJ PÅ ER! 
Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar och att ni nu är redo att blicka framåt mot årets 
Konstrunda! Vi i Konstrundan-teamet har hållit sommarpaus och nu kavlat upp ärmarna – det är nu 
tre veckor tills Konstrundan går av stapeln! 
 
I detta infobrev kommer igen en gång allehanda viktig information, läs och notera och hör av er om 
ni undrar över något! Infon kommer i tidsordning, på sidan 3 finns alltså info om själva Konstrundan. 
 

KONSTENS AFTON 19.8.2021 
Nästa veckas torsdag genomförs auktionen online. På grund av det försämrade coronaläget är 
auktionen i Fiskars bruk tyvärr inställd.  
 
På www.helander.com visas auktionskatalogen från onsdagen den 11 augusti och det är möjligt att 
ge förhandsbud på nätet. 
 
Torsdagen den 19 augusti börjar auktionen kl. 18.15 på www.helander.com. Anvisningar om 
budgivning, betalning och avhämtning av köpta verk finns på hemsidan. Att delta via nätet är enkelt 
och säkert – välkomna med! 
 

- Speciellt om ditt verk är med på auktionen – berätta gärna själv i dina nätverk att ditt verk är 
med i auktionen! Också om du inte har ett verk med, så är det förstås önskvärt att du sprider 
info! 

- Vi har skapat ett fb-evenemang för auktionen och allmän info om auktionen finns också på 
vår hemsida.  

- Idag har vi skickat vi ut ett pressmeddelande om auktionen, skicka gärna info vidare till era 
kontakter. 

 

 
KONSTENS FREDAG 3.9.2021 
I år kommer ordnar vi Konstens fredag på samma sätt som i fjol. Vi har beställt 
en film där akvarellkonstnären Anette Gustafsson från Åland ger barnen en 
konstpedagogisk uppgift att utföra.  
 
Årets uppgift heter Den fantastiska akvarellen. Filmen görs på svenska men dubbas också till finska. 
Uppgiften lanseras den 3.9 på Facebook och www.konstrundan.fi. Vi ber sedan att lärare och 
föräldrar skickar resultaten till Konstrundan så att vi kan presentera dem på våra sociala medier! 
 

- Sprid gärna budet om Konstens fredag i dina nätverk – speciellt om du har kontakter till 
lågstadielärare!  
 
#konstensfredag #taiteenperjantai #artfriday #konstrundan2021. 

http://www.helander.com/
http://www.helander.com/
https://www.facebook.com/events/4926267547389884?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A205036956237878%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.konstrundan.fi/
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FÖRHANDSBOKADE GRUPPBESÖK på Konstens fredag 3.9. 
Filmen som görs för Konstens fredag riktar sig till alla barn i lågstadieålder. För att också nå ut till 
äldre barn provar vi i år på ett nytt koncept, där skol- och studerandegrupper kan boka besök i 
ateljéer på fredagen, dagen innan själva Konstrundan. Inbjudan har också utökats till att omfatta 
också föreningar, företag osv. 
 
Ungefär hälften av deltagarna ställer upp, listan över dem finns på vår hemsida. En grupp som är 
intresserad får sedan ta direkt kontakt med konstnären och boka sitt besök. 
 

 
MARKNADSFÖRING 
Senast nu är det dags att börja sprida info om Konstrundan i ditt nätverk. Som deltagare får du 
marknadsföringsmaterial att dela ut och sätta upp på din hemort. Var i kontakt med din 
regionkontakt om du inte ännu fått materialet eller om du vill ha mera material!  
 
• Konstrundantidningen är evenemangets viktigaste marknadsföringskanal. Tidningens upplaga är 
ca 120 000 exemplar. Som deltagare får du en bunt med 25 tidningar och det är önskvärt att du delar 
ut dem på din ort och till ditt nätverk.  
 
• Affischer, postkort och skyltar -  visst har du fått dina redan? Om inte, kontakta din regionkontakt 
så fort som möjligt! 
 
• Sociala medier 
 - Följ, gilla och dela Konstrundans inlägg på Facebook och Instagram. Notera speciellt hur fina  
  collage Ida – regionkontakt för huvudstadsregionen – har gjort. De är värda all uppmärksamhet de  
  får, och de marknadsför ju just er! 
 
  - Berätta själv att du kommer att vara med i Konstrundan, länka gärna till  
      www.konstrundan.fi    @konstrundan     #konstrundan 
 
  - Om ni är flera deltagare nära varann får ni gärna skapa egna regionala evenemang på facebook.    
  På konstrundan.fi/sv/for_deltagare/ finns två olika banners för ändamålet. Kom ihåg att dela ert  
  evenemang med oss! 
 
• Evenemangskalendrar och press 

- Kolla vad det finns för evenemangskalendrar i din region och mata in dina uppgifter.  
 
- Skicka vidare våra pressmeddelanden till era mediakontakter – 10.8 skickade vi pressinfo om 
Konstens afton och nästa vecka skickar vi pressinfo om själva Konstrundan. 

 

 
CORONA  

Vi siktar på att kunna genomföra Konstrundan såsom vanligt men vi följer förstås med hur 
coronaläget utvecklas. En stor del av befolkningen är vaccinerad till hösten men som allmän riktlinje 
uppmanar vi alla deltagare att själv ta ställning till om läget kräver några specialarrangemang. Vi 
hoppas att ingen behöver annullera sitt deltagande, men det är förstås möjligt om läget så kräver. 
 
Du som deltar i Konstrundan: 
 

- kolla gällande rekommendationer och restriktioner i just din region och fundera vilka 
åtgärder du behöver vidta för att kunna ta emot besökare: du kan t.ex. begränsa hur många 
som får besöka din studio samtidigt, ordna så att det blir avstånd mellan dig och besökarna, 
förutsätta att alla besökare använder ansiktsmask och spritar sina händer mm. 

 

https://www.konstrundan.fi/sv/konstens_fredag/
https://www.konstrundan.fi/sv/for_deltagare/
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UNDER SJÄLVA KONSTRUNDAN, lö–sö 4–5 september 2021: 
- Var anträffbar i ditt arbetsrum lö-sö kl. 11–17. 
- Ha gärna en gästbok framsatt. Eller anteckna åtminstone hur många besökare du har. 
- Berätta för besökarna om dig själv och ditt arbete. 
- Gör en synlig prislista på förhand om du vill främja försäljning.  
- Om man inte kan betala med kort hos dig kan det vara bra att ha färdiga bankgiron till hands. 
- Passa på att marknadsföra dina kommande utställningar och projekt. 
- Berätta om andra besökspunkter i närheten. 
 
 

LOTTERIET 
Under Konstrundan arrangeras ett Konstlotteri där vi lottar ut åtta verk och produkter gjorda av 
Konstrundans deltagare.  

➢ Av din regionkontakt får du en A3-affisch, där lotterivinsternas nummer framgår. Planera 
redan nu hur du placerar affischen och lotterna på en synlig plats så att besökarna ser den 
och enkelt kan fylla i sina lotter.  

➢ Lotteriet är gratis för besökarna och de får fylla i en lott per besökspunkt. Ange tydligt vart de 
ifyllda lotterilapparna returneras (t.ex. en skål eller låda). Om lotterna tar slut kan du själv 
printa/kopiera flera från materialbanken på hemsidan. 

 
 

DÅ DU STÄNGT DÖRRARNA PÅ SÖNDAGEN: 
 

➔ Räkna besökarantalet och meddela projektledaren genast på söndag:   
konstrundan.aboland@gmail.com.  
 

➔ Kom ihåg att skicka de ifyllda lotterna senast fre 10.9 till  
Konstrundan / Åbolands hantverk rf, Strandvägen 16 B, 21600 Pargas. 

 
 

Det är fjortonde gången som Konstrundan ordnas. Låt oss tillsammans  
göra Konstrundan 2021 till ett roligt och minnesvärt evenemang! 

 
 
 
   
 

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  Leena Stolzmann, konstrundan.ostranyland@gmail.com 
   Huvudstadsregionen Ida Taavitsainen, konstrundan.helsingfors@gmail.com 
    Västra Nyland  Jani A. Purhonen, konstrundan.vastranyland@gmail.com 
   Åland   Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com 
    Österbotten  Oona Haapamäki, konstrundan.osterbotten@gmail.com 
   Norra Finland  Ami Avellán, konstrundan.norrafinland@gmail.com 
   Praktikant 2021  Veronica Svenskberg, konstrundan.praktikant@gmail.com 
   

             
 
 

https://www.konstrundan.fi/sv/for_deltagare/
mailto:konstrundan.aboland@gmail.com
mailto:konstrundan.aland@gmail.com
mailto:konstrundan.praktikant@gmail.com
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    Åbolands hantverk rf / Taito Åboland är ansvarig arrangör för Konstrundan. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vi tackar 
 
 

 
 
  

                                  
 
 

 
 


