
INBJUDAN
till Konst- & kulturrundan 

i Kolbäcksådalen den 3–5 april 2015

Nu inbjuder vi till den fjärde Konstrundan i Kolbäcksådalen under påskhelgen 2015.

Självklart skall vi fortsätta med den påsktradition som startades 2012, fortsatte succé-
artat 2013 och 2014. Ifjol räknade vi in över 13 000 besökare och över 60% av våra 
utställare sålde sina alster.

I det här brevet med dess bilagor försöker vi beskriva bakgrund och förutsättningar, syfte 
och mål, anmälan och praktiska saker samt kontaktpersoner.

Givetvis vill vi snart veta hur gärna du vill vara med under påskhelgen 2015. Anmäl dig 
gärna så snart som möjligt dock senast den 31 januari 2015.

Vi finns på telefon 0727-31 51 71 där vi turas om att svara. Varje tisdag förmiddag finns 
vi dessutom i Idébilds lokaler i Hallstahammar om du vill träffa någon av oss personligen. 
Kontakta oss gärna på mail: info@konstokultur.se

Välkommen till Konst- & kulturrundan 2015!

Medlemsföreningen Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen  

www.konstokultur.se

Bilagor:
• Bakgrund och praktiska anvisningar
• Anmälningsblankett
• Förteckning över 
 lokalupplåtare/tillfälliga gallerier

     



Bakgrund 
Konstrundan 2012–2013 Konst- & kulturrundan i Kolbäcksådalen initierades 2011 genom att lokala 
konstnärer tillsammans med Destination Strömsholm funderade på hur en Konstrunda skulle kunna för-
verkligas. En arbetsgrupp bildades, EU-bidrag söktes och erhölls för 2012–2013. En konstrunda genomför-
des påskhelgen båda åren med ett mycket gott resultat. Efter konstrundan 2013 avvecklades projektet och 
ekonomin nollställdes.

Konstrundan 2014 genomfördes som ett privat och enskilt initiativ med mycket snäva tidsmarginaler och 
helt med ideella krafter. Under arbetet konstaterades att en medlemsförening behöver bildas som i fram-
tiden kan driva evenemanget Konst- & kulturrundan i Kolbäcksådalen.

Resultat: År 2012 85 utställare   9 163 besök
 År 2013 89 utställare 15 383 besök
 År 2014 86 utställare 13 000 besök

Konstrundan 2015
Den 4 november 2014 bildades den nya Medlemsföreningen Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen vid 
ett gemensamt medlemsmöte. Föreningen är huvudman och ansvarig för evenemanget Konstrundans 
genomförande. 

Medlemsföreningen är öppen för alla som aktivt vill stötta det lokala konst- och kulturlivet och bidra till att 
evenemanget Konstrundan kan genomföras samt andra kommande konst- och kulturaktiviteter för dess 
medlemmar.

Målsättning
Konst & kulturrundan skall vara ett forum för konstnärer/konsthantverkare och övriga kulturutövare att 
marknadsföra sig och skapa kontakter samt vara en tydlig försäljningskanal. Syftet är även att stödja besöks-
näringen i området och erbjuda allmänheten en kulturupplevelse under påskhelgen. Konst- & kulturrundan 
skall vara ett årligt återkommande arrangemang som lockar många besökare till Kolbäcksådalen.

Tidpunkt
Arrangeras påskhelgen 3–5 april 2015. Öppettider är kl 10–16 . Avvikelser (datum) kan göras, men måste 
anges redan vid anmälan för att få korrekta uppgifter i utställningstidningen.

Utställningsområde
Konst- & kulturrundan genomförs inom Hallstahammars och Surahammars kommun samt Dingtuna och 
Rytterne socken i Västerås. Den geografiska avgränsningen styrs av de bidragsgivande kommunerna.  
Utställningarna görs i konstnärernas hem/ateljéer eller i tillfälliga gallerier.

Deltagare 
Konst- och kulturrundan är öppen för enskilda medlemmar, föreningar och företag i Medlemsföreningen 
Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen. Föreningar och företag representerar enbart sig själva, ej dess 
enskilda medlemmar. Medlemsföreningen kan bjuda in särskilda gästutställare. 

Medlemskap i Medlemsföreningen för verksamhetsåret 2014 07 01–2015 06 30 kostar 100 kr. Anmälan 
sker via www.konstokultur.se. Inbetalning av medlemsavgift sker till bankgiro nr 592-7561 ange ditt namn/
föreningens eller företagets namn. Se hemsidan. Medlemskapet skall vara registrerat senast vid anmälan av 
ditt deltagande i Konstrundan.



Anmälan om deltagande
Anmälan görs senast 31 januari 2015 till www.konstokultur.se/anmälan. Egen utställarpresentation görs  
senast den 31 januari 2015 till samma hemsida. Anmälningsavgiften betalas till Medlemsföreningens bank-
giro 592-7561 senast den 31 januari 2015. Ange namn och Konstrundan 2015. Mer info finns på hemsidan.

Deltagaravgift
Deltagande enskild utställare, förening och lokalupplåtare/tillfälligt galleri betalar 600 kr. Tillfälliga gallerier 
får ta ut ersättning av utställare enl. överenskommelse mellan sig. 

Kulturrundans Info-center
Kulturhuset i Hallstahammar kommer att utgöra en samlande punkt i området där hela evenemanget pre-
senteras. Alla utställare skall bidra med något alster för att väcka besökarnas intresse. Medlemsföreningen 
svarar för värdskapet och öppethållande i Kulturhuset. 

Utställarbroschyr
Årets utställarbroschyr får ett större format och görs om till en flersidig "utställartidning" i A4 format.  
Distributionen behöver göras genom ideella arbetsinsatser av Medlemsföreningen.

Utställarens åtaganden
Utställare ansvarar för sin egen utställning och att den kommer på plats (antingen i hemmet, i egen ateljé 
eller hos någon lokalupplåtare). Utställare tar själv vid behov kontakt med tillfälligt galleri/lokalupplåtare och 
gör överenskommelse. Utställaren ansvarar för vägvisning och skyltning. Besökarna vill träffa konstnärerna, 
som förväntas vara på plats..

Lokalupplåtarens åtaganden
Förteckning över tillfälliga gallerier/lokaler med kontaktuppgifter finns som bilaga samt på hemsidan. Resp. 
lokalupplåtare avgör vilka utställare som tas emot. Lokalupplåtaren ansvarar för lokalens skyltning, utrust-
ning och tillgänglighet. Överenskommelse görs med utställarna om ansvarsfördelning och ekonomiska 
villkor, se deltagaravgift. Uppdatering av lokalupplåtare sker kontinuerligt på hemsidan.

Fler utställare
Självklart ser vi gärna fler utställare och vi tar tacksamt emot tips och förmedlingar från dig. För att ställa ut 
erfordras medlemskap i medlemsföreningen (100:-) samt att deltagaravgiften (600:-) betalas.

Befintliga skyltar/vägvisningsskyltar
Var fortsatt rädd om dessa. Behöver återanvändas. En viss nytillverkning kommer att ske

Kontakter
Du når oss på:
• info@konstokultur.se
• Telefon 0727-31 51 71 
• Tisdag förmiddag i Idébilds lokaler, Nygatan 10 i Hallstahammar 
• Konstrundans projektledare direkt, Leif Björklund telefon 070- 588 43 59



Anmäl dig i första hand på www.konstokultur.se/anmalan
Vill du anmäla dig manuellt använder du denna blankett.

REGISTRERINGS- /ANMÄLNINGSBLANKETT 
Sista anmälningsdag 31 januari 2015
(texta)

Namn:

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Mailadress:

Egen hemsida: www.

Telefonnummer:

Jag ställer ut i denna lokal:  

Lokal:

Adress:

Du måste själv kontakta och komma överens med din lokalupplåtare innan anmälan!

Anmälningsavgiften 600:- har du betalat in på bankgiro 592-7561.
Betalningsmottagare är Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäcksådalen
Skriv ditt namn samt att betalningen avser Konstrundan 2015.

Utställarinfo måste ske via vår hemsida: www.konstokultur.se/anmalan
Eller kontakta oss om du behöver hjälp

Skicka denna blankett till:  
Konst & Kulturrundan 2015  
c/o Idébild
Box 44
734 22 Hallstahammar



Uppdateras kontinuerligt på www.konstokultur.se

LOKALUPPLÅTARE

LOKALUPPLÅTARE ORT/PLATS KONTAKTPERSON TEL ANMÄRKNING
Folkets Hus Hallstahammar Susanne Croner 070-594 30 87
Missionskyrkan Hallstahammar Maj Lis Fyrö 0220-120 07
Brukshotellet Skantzen Hallstahammar Ditte Johansson 0220-212 00
Kanalcaféet, Skantzen Hallstahammar Carina Bergqvist-Janzon 0220-100 11
Svedvi-Bergs Hembygdsförening Hallstahammar, Skantzen Regina Da Re 0220-174 09  
Prästgårdens Blommor Sörstafors Börje Ohlsson 070-56 90 344 I växthuset
Strömsholms Vandrarhem Strömsholm Ulla Wilson 0220-437 74
Kolbäcks Gästgivaregård Kolbäck Marianne Koskela 0220-403 60
Westerqwarn Pub & Restaurang Mölntorp Sigward Eriksson 0733-66 66 64
Stenköket Strömsholm Suzanne Möller 08-402 64 23 Vid Strömsholms slott
Gula Hästen Strömsholm Anna Nyrén 070-307 88 19
Knytpunkten Strömsholm Expeditionen 0220-451 07
Vita Ridhuset Strömsholm Expeditionen 0220-451 07 På läktaren
Stenhuset Surahammar Fullbokat
Ramnäs Hantverksby Ramnäs Fullbokat
Virsbo Konsthall Virsbo Inge Larsson 070-665 45 43 Fullbokat



SKYLTAR
Väganvisningsskyltarna från tidigare Konstrundor  

måste återanvändas!

Vi har ett fåtal skyltar kvar och vi har inte utrymme i  

budgeten att trycka nya.

Du som inte kommer att ställa ut och som har skyltar kvar  

- kontakta oss så att någon annan kan använda dem.

Du kan:
• lämna skyltarna hos Idébild i Hallstahammar

• maila oss på info@konstokultur.se

• ringa oss på 0727-31 51 71 

Tack på förhand!


