Pressmeddelande 16.4.2020

KONSTRUNDAN 2020 – Klart för start!
Deltagarna i Konstrundan 2020 är nu valda: totalt 291 professionella konstnärer, hantverkare och
formgivare kommer att öppna dörrarna till sina ateljéer och verkstäder för allmänheten under andra
veckoslutet i september 12-13.9.2020. I år ansökte 306 personer om att få delta.
Flera av besökspunkterna omfattar mer än en person och således har årets runda totalt ca 190
besökspunkter från Eckerö i väst till Kuopio i öst och från Hangö i syd till Enare i norr. Under de första åren
hade Konstrundan deltagare främst i de svenskspråkiga regionerna längs kusten men under de senaste
åren har intresset och deltagandet ökat glädjande mycket över språkgränserna till att omfatta också de
finskspråkiga delarna av vårt land.
Regionvis fördelar sig årets 291 deltagare enligt följande:
Östra Nyland 29
Huvudstadsregionen 69
Åboland 28
Åland 27
Övriga Finland 83
Bifogat finns en lista på deltagarna regionvis.

Västra Nyland 19
Österbotten 36

Konstrundan är ett etablerat evenemang, som arrangerats i Finland årligen sedan 2008. Målet med
Konstrundan är att öka förståelsen för professionell samtidskonst, hantverk och formgivning samt främja
det kreativa arbetet.
Konstrundan går av stapeln under andra veckoslutet i september och vi hoppas samla över 15 000
besökare. Vi har siktet inställt på att genomföra projektet enligt plan, men vi följer kontinuerligt med
coronaläget. Som en nyhet för i år, och som en säkerhetsåtgärd om vi blir tvungna att inhibera den fysiska
Konstrundan, erbjuder vi årets deltagare möjlighet att presentera sig med en kort video på hemsidan.

Konstens fredag 11.9.2020
De senaste åren har Konstrundan under Konstens fredag ordnat hantverks- och konstverkstäder för
skolklasser på enstaka orter i Finland. Tack vare ett riktat understöd av stiftelsen Brita Maria Renlunds
minne kommer Konstens fredag att förnyas i år.
Vi kommer att låta göra en video som kan distribueras till alla lågstadieskolor i Finland. På videon berättar
en konstnär eller hantverkare om sig själv och sitt arbete. Därefter ger hen skolklassen en pedagogiskt
genomtänkt uppgift, som klassen skall utföra tillsammans. På grund av coronan anpassas filmen så, att
uppgiften också kan utföras av ett eller några barn i hemmet. Resultaten presenteras sedan på sociala
medier. Vi skickar mera information om Konstens fredag så snart planen konkretiserats.

Kontakta oss gärna för mera information:
Projektledare Martina Lindberg nås på 044 977 0773 / konstrundan.aboland@gmail.com.
Utöver Lindberg har Konstrundan fem regionkontakter, som känner till de olika regionerna och fungerar
som kontaktpersoner till deltagarna i respektive regioner. De är:
Leena Stolzmann i Östra Nyland
Ida Taavitsainen i Helsingfors med omnejd
Jani A Purhonen i Västra Nyland
Christa Friberg i Österbotten
Leila Cromwell-Morgan Lönnroth på Åland
Martina Lindberg i Åboland och Övriga Finland

www.konstrundan.fi
FB & Insta @Konstrundan

Åbolands Hantverk rf är arrangör för Konstrundan.
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