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DIGITAL KONSTRUNDA STARTAR PÅSKEN 2021

PÅGÅR 1–30 april

VI STÄLLER IN OCH STÄLLER OM!
Ja, så låter det från många företag, organisationer och föreningar. Detsamma gäller även 
vår förening. Coronapandemin har tvingat oss att ställa in tre fysiska konstrundor; påsken 
2020, extrarundan Allhelgonnahelgen 2020 och nu påsken 2021. 

Hur visar vi vår publik - våra besökare - att vi fortfarande finns och verkar.?  
Och, att alla är välkomna att möta oss och vår konst!

Målsättning med årets digitala konstrunda
Konst- och kulturrundan skall vara ett forum för konstnärer/konsthantverkare att  
marknadsföra sig med egenproducerade alster, skapa kontakter samt vara en tydlig  
försäljningskanal (ej återförsäljning).

Konstrundan har, under dess verksamhetsår, blivit en lokal tradition och en vana att  
besöka. I år vill vi behålla den vanan genom att genomföra Konstrundan 2021 digitalt. 
Öppen för alla betalande medlemmar.

Digital visning
Vi har anpassat vår hemsida (www.konstokultur.se) till dagens situation. Besökarinforma-
tionen är borta vad avser karta över visningsplatser, tips om Äta - Fika - Bo och en del 
annat som är kopplat till den fysiska konstrundan. Innehållet är mer koncentrerat och 
förhoppningsvis mer lättläst.



Medlemspresentation = Utställarpresentation
Presentationen blir basen i vår Digitala Konstrunda. Du fyller den med bilder på dina verk samt
text om dig själv och din konst. Hänvisa till din egen hemsida, facebook, instagram där besöka-
ren lär känna dig ännu mer och ser mer av din verksamhet. Där berättar du om hur din digitala
besökare får kontakt, ser utbud och priser, m m.

Har du betalat?
Har du inte betalat din medlemsavgift?  
Hög tid för det nu -100 SEK för innevarande medlemsår, 1juli 2020 - 30 juni 2021.  
Du betalar in avgiften på:
Bankgiro 592-7561 eller Swish 123 362 95 99.
Betalningsmottagare är: Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäcksådalen.
Skriv ditt namn och e-postadress.
Medlemsavgiften ger dig rätten och möjligheten att vara med i årets digitala konstrunda.
Dessutom bidrar du till föreningens corona-skadade ekonomi.

Ny medlem
Välkommen att söka medlemskap - läs mer på vår hemsida (www.konstokultur.se) under  
fliken Medlemsföreningen - Medlemsansökan.

Marknadsföring
I mitten av mars börjar vi berätta för gamla och nya besökare att Konstrundan 2021 finns på 
nätet.
Annonser i digitala medier, presskontakter, viss fysisk annonsering och med ett gemensamt
användande av alla medlemmars sociala kontakter får vi en stor mängd digitala besökare.

Kontakter
Du når oss på:
• info@konstokultur.se
• Telefon 070–209 82 32
• Konstrundans projektledare direkt, Leif Björklund telefon 070-588 43 59

Välkommen till Konst- och kulturrundan 2021
Den digitala versionen - www.konstokultur.se
1–30 april 2021

Medlemsföreningen Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen
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