Vad vill du ?
• Du kanske vill medverka
genom att föreläsa, fotografera eller skriva och
berätta om händelser i
ditt närområde.

Saknar
du
kollego
r?

• Eller ingå i en utställningsgrupp eller vara
verksam i någon arbetsgrupp i ditt närområde.

Vill du
?
föreläsa
• Känner du att du vill samarbeta med ett
kreativt gäng bestående av trevliga människor som precis som du älskar att måla och
skapa!
• Då ska du söka dig till oss i SK Region Öst!

Svenska Konstnärsförbundet
Vårt säte är på Hornsgatan 103 i Stockholm
och vårt kansli är öppet
tisdagar och torsdagar kl 10-14,
telefon 08-650 80 00.
E-post info@konstnarsforbundet.se

Så söker Du medlemskap
Gå till www.konstnarsforbundet.se
Klicka på Medlemskap/Ansök om medlemskap, läs fullständig information om
tillvägagångssättet, hämta ansökningsblankett, fyll i din ansökna och skicka till info@
konstnarsforbundet.se
Vill du hellre skicka per post gör du det till:
Svenska Konstnärsförbundet
Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm
Du får en bekräftelse från kansliet när din
ansökan kommit in. Betala anmälningsavgiften på 200 kr till PG 12 00 40-1. Därefter
behandlas din ansökan och du får svar efter
nästa antagningsmöte.
Medlemsavgiften är 1200 kr per år. För ungdomar (under 25 år) 600 kr per år.
Antagningsregler
Du kan söka som utbildad eller som autodidakt.
Medlemskap ger många
fördelar
• Sök till regionens samlingsutställningar
• Hyresrabatt på vissa gallerier.
• Medlemsträffar.
• Visa din konst på hemsidans Art Gallery.
• Förmånliga försäkringar.
• Gratis medlemskap i Bildupphovsrätt efter
anmälan, www.bildupphovsratt.se.
• Rabatt på konstnärsmaterial.

bild & form
silver
keramik
grafik
skulptur
foto
glas
broderi ...

Vilka är vi?
• Vi erbjuder dig ett trevligt gäng med
konstnärer som gillar att träffa kollegor och
ställa ut tillsammans. Vi utbyter idéer och
olika tankar, det känns stärkande med en
kreativ gemenskap.

Har du funderat på
att söka till en
konstnärsgrupp?

Är svaret JA, då ska
du komma till oss!

Vi sätter färg på tillvaron!

Vill du veta mer ?
• Vill du veta mer kan du kontakta oss på
Region Öst på vår e-postadress:
regionost@konstnarsforbundet.se eller gå
in på Förbundets hemsida:
www.konstnarsforbundet.se där kan du
läsa mer om oss!

• Vi är ett flertal konstnärer i Region Öst
inom Svenska Konstnärsförbundet. Vi är
uppdelade i fem regioner över hela landet,
från norr till söder. Vår region omfattas av
flera län såsom Stockholm, Gotland, Uppsala, Södermanlands län, Östergötlands län,
Örebro och Västmanlands län.

Vad vi gör ?
• Vi i Region Öst ordnar utställningar på
olika gallerier för våra medlemmar.
Efterfrågan att ställa ut tillsammans är
stor och därför brukar vi arrangera
åtminstone två större utställningar
per år.
• Gemenskap är viktigt för oss därför
bjuder vi in våra medlemmar i regionen på
mingel och även föreläsningar med intressanta föreläsare.

• Vi är konstnärer med olika kreativa uttryck. Många av oss målar i akryl, olja och
akvarell.
• Flera av oss skapar också i lera och drejar bruksföremål, andra skulpterar i stengodslera en del keramiker arbetar med
rakubränning.
• Några arbetar med silver och
glas, andra med konstbroderi.
• Flera medlemmar är också inriktade på
att fotografera och andra arbeta med grafiska former.
• Bland oss finns en härlig blandning av
kreativa, skapande människor i alla åldrar.

• Vi har specialavtal med flera centralt
belägna gallerier där du som medlem kan
ställa ut gemensamt med andra eller ha en
separatutställning till en lägre hyreskostnad.
• Du erbjuds fördelaktig försäkring och rabatter på konstnärsmaterial på dina inköp.
• Vi delar också ut ett stipendium på 10 000
kronor per år för Östs medlemmar som kan
sökas enskilt eller som grupp för ett ändamål som gynnar konsten.

