Kuka voi osallistua Konstrundaniin 2021?
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Konstrundan on järjestetty Suomessa vuodesta 2008 ja kerää vuosittain noin 300 osallistujaa. Osallistujille
tarjotaan positiivista näkyvyyttä, uusia asiakkaita ja mielenkiintoisia keskusteluja ja kohtaamisia kävijöiden
kanssa. Vuonna 2020 laskimme yli 15 200 kävijää Konstrundan-viikonloppuna.
Konstrundan järjestetään seuraavan kerran la-su 4.-5.9.2021. Konstrundanin tavoitteena on tarjota yleisölle
laaja valikoima vierailukohteita luovan alan tekijöiden luona ympäri Suomen. Taiteen, käsityön ja muotoilun
alan ammattilaiset voivat hakea mukaan. Vierailukohteiden korkean tason ylläpitämiseksi jury käyttää alla
olevia kriteerejä arvioinnissaan.
Toivomme että haette mukaan ja pyydämme että jaatte tietoa tapahtumasta omissa verkostoissanne ja
houkuttelette mukaan uusia osallistujia Konstrundaniin 2021!
Hakulomake on avoinna osoitteessa www.konstrundan.fi to 21.1 - su 21.2.2021!
Valintakriteerinä on, että olet ammattitaiteilija, -käsityöläinen tai -muotoilija. Ammattilainen tarkoittaa
tässä kontekstissa että
● tekijällä on riittävä koulutus omalta alalta tai kokemus, joka vastaa riittävää kokemusta ja että
● tekijä on aktiivinen alallaan, esim. yrittäjänä koko- tai osa-aikaisena. Aktiivisella tarkoitetaan, että
henkilöllä on jatkuvaa toimintaa, eli esim. myyntiä tai säännöllistä näyttelytoimintaa tai muita
vastaavia tapahtumia
Uutuutena tänä vuonna myös isommilla yhteisöillä on mahdollisuus jättää yhteinen hakemus, joka koskee
useaa toimijaa. Yhteisö voi olla esim. jaettu työhuone, galleria, taidelainaamo, instanssi jossa on useita
työhuoneita tai yhdistykset ja killat, joilla on tiloja joissa osallistujat voivat esittää töitään. Sekä yhteisön
että sen osallistujien tulee täyttää kriteerit yllä ja on ehdottoman tärkeää, että osallistujat ovat paikalla
Konstrundanin aikana kertomassa itsestään ja teoksistaan.
Arvioinnissa jury painottaa
● visuaalista materiaalia
● ansioluetteloa
● koulutusta, kokemusta ja toimintaa
Yksi Konstrundanin tavoitteista on vahvistaa luovan alan ammattilaisten mahdollisuutta elättää itseään ja
siksi työn laatu ja jatkuvuus ovat tärkeitä elementtejä arvioinnissa.
Huomioi, että jury vaihtuu vuosittain eikä tunne aikaisempien vuosien hakemuksia. Jury ei vieraile
kotisivuillasi hakemuksia arvioidessaan ja siten on tärkeää, että kaikki tarvittava tieto löytyy
hakemuslomakkeesta.
Tervetuloa mukaan vuoden 2021 Konstrundaniin!
Jätä hakemuksesi ajoissa, viimeistään su 21.2.2021! Lomake löytyy osoitteesta www.konstrundan.fi. Ole
meihin yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä hakemuksesta tai arviointikriteereistä!
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