
 
till Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen  

den 15–17 april 2022

Självklart fortsätter vi med påsktraditionen som startades 2012.  
Under senaste genomförda Konstrundan 2019 räknade vi in  

drygt 28 000 besök och 132 utställare.

I det här brevet beskriver vi syfte och mål, förutsättningar,  
anmälan och praktiska saker samt kontaktpersoner.

Visst vill du gärna delta under påskhelgen 2022.  
Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 14 februari 2022.

Vi finns på telefon 070-209 82 32
eller kontakta oss gärna på mail: info@konstokultur.se

Välkommen till Konst- och kulturrundan 2022!

Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäcksådalen  

     
www.konstokultur.se              www.facebook.com/konstokultur
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15–17 april 2022

ARRANGÖR: Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäcksådalen
NÄR: Påskhelgen 15–17 april 2022
ÖPPETTIDER: Klockan 10–16
AVGIFT: Utställaravgiften* är differentierad beroende på vilken typ  
 av lokal du ställer ut i.
 Alt 1: I egen lokal eller befintliga gallerier.  
 Avgift 700:- + medlemsavgift 100:- = 800:-
 Alt 2: I tillfällig utställningslokal där medlemsföreningen ombesörjer en grunduppsättning av  
 utställningsskärmar och belysning.  
 Avgift 1100:- + medlemsavgift 100:- = 1200:-
 Till detta kan tillkomma utställningslokalens egna ”hyreskostnad ” vilket du själv får komma  
 överens med denne om.
 *se tabell utställningslokaler i slutet av dokumentet.
MARKNADS-  Presentation i tryckt utställningskatalog (upplaga >10 000 ex) samt på föreningens sökbara hemsida. 
FÖRING Annonsering i lokala medier inkl. pressreleaser och textunderlag samt annonsering via facebook.
 Utställare har fri tillgång till eget profilmaterial
ANMÄLAN: Senast 14 februari 2022
SAMLINGS- 
UTSTÄLLNING: Åsby Hotell & Konferens, Hallstahammar

Huvudman för Konstrundan
Medlemsföreningen Konst- och Kulturrundan i Kolbäcksådalen är huvudman och ansvarig för evenemanget
Konstrundans genomförande.
Medlemsföreningen är öppen för alla som aktivt vill stödja det lokala konst- och kulturlivet och bidra till att
evenemanget Konstrundan kan genomföras.
Medlemsavgift är 100:-/år (Medlemsskap erfordras för att vara utställare - se ovan).

Målsättning 
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).  
Syftet är även att stödja besöksnäringen i området och erbjuda allmänheten en kulturupplevelse under 
påskhelgen. Konst- och kulturrundan skall vara ett årligt återkommande arrangemang som lockar många 
besökare till Kolbäcksådalen.

Tidpunkt 
Arrangeras påskhelgen, 15–17 april 2022. Öppettider är kl 10.00–16.00. Om du som utställare vill ha  
någon avvikelse avseende datum (begränsning) måste det anges redan vid anmälan för att få korrekta  
uppgifter i utställningsbroschyren.

Utställningsområde 
Konst- och kulturrundan genomförs inom Hallstahammars och Surahammars kommun samt Dingtuna  
och Rytterne socken i Västerås kommun. Utställningarna görs i konstnärernas hem/ateljéer eller i tillfälliga 
utställningslokaler.
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Deltagare 
Konst- och kulturrundan är öppen för enskilda medlemmar, föreningar och  
företag anslutna till Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäckså- 
dalen. Föreningar och företag representerar enbart sig själva, ej dess enskilda 
medlemmar. 

Covid-19
Konstrundan skall vara ett så säkert evenemang som möjligt för vår publik och  
oss alla som är involverade i dess genomförande. Vi följer det regelverk som  
Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter rekommenderar/föreskriver samt 
att vi själva är fullt vaccinerade enligt gällande rekommendationer. Vaccinpass och 
kontroll av evenemanget Konstrundan kan komma att tillämpas om regelverket  
så föreskriver det.
Mer info finns på: www.folkhalsomyndigheten.se samt www.digg.se

Anmälan om deltagande och avgifter**
Anmälan görs senast 14 februari 2022 till www.konstokultur.se.  
Egen utställarpresentation görs senast den 14 februari 2022 till samma hemsida. 
Registrering i Medlemsföreningen görs också på hemsidan.
Utställaravgift; se ovan. Avgiften betalas till Medlemsföreningens bankgiro  
592-7561 eller Swish 123 362 95 99 i samband med anmälan, dock senast  
14 februari, ange namn och e-mail.

** force majeure
Om evenemanget Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen drabbas av yttre exceptionell 
händelse som medför att evenemanget ställs in, kan erlagda utställar- och annonskostnader 
tvingas att ej återbetalas. Till yttre exceptionella händelser räknas bl.a. sjukdomsförhållanden 
som pandemi och dess följdverkningar samt myndighetsåtgärder som förhindrar  
evenemangets genomförande.

Samlingsutställning
Även i år arrangerar vi en samlingsutställning på Åsby Hotell & Konferens  
(f.d. Skantzen Brukshotell) i Hallstahammar med ett verk från varje utställare.  
Den naturliga startpunkten för många besökare. Senast räknade vi in 1387  
besökare. Detaljer om inlämning med mera kommer senare.  
Dina verk är försäkrade på samlingsutställningen.

Utställarbroschyr 
Årets utställarbroschyr får liknande utformning som tidigare. Samtliga utställare 
presenteras med namn och en bild av utställd konst. Varje utställare får ett  
nummer som hänvisar till motsvarande nummer på en bifogad karta. Distri- 
butionen görs av utställare, gallerier och volontärer inom Medlemsföreningen.

Utställarens åtaganden 
• Utställare ansvarar för sin egen utställning och att den kommer på plats  
 (antingen i hemmet, i egen ateljé eller i någon tillfällig utställningslokal).
• Utställare tar själv, vid behov, kontakt med tillfällig utställningslokal och gör  
 överenskommelse. Måste göras vid varje nytt utställningstillfälle!  
 Besökarna vill träffa konstnärerna, vilka förväntas vara på plats.
• Utställaren förväntas att aktivt bidra till utställningslokalens iordningsställande  
 och demontering enl överenskommelse med lokalupplåtare.
• Utställare ansvarar själv för ev. försäkring.

www.konstokultur.se
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SNABB 
CHECKLISTA

 Ta kontakt med någon utställnings- 
 lokal/lokalupplåtare. Måste göras 
 vid varje nytt utställningstillfälle!

 Anmäl deltagande och registrera  
 dig i medlemsföreningen senast  
 14 feb på:  
 www.konstokultur.se eller 
 på bifogad blankett sid 5. 

 Betala medlems- och utställaravgift  
 - se sid 2 för avgift!   
 Bg: 592-7561 eller 
 Swish: 123 362 95 99 
 Ange namn och e-post 

 Lägg upp en kort presentation  
 senast 14 feb på:   
 www.konstokultur.se

 Från presentationen plockar   
 vi sedan en bild av dina verk  
 till katalogen.

KONTAKT 
Du når oss på:  
• E-post: info@konstokultur.se

• Telefon: 070-209 82 32

• Konstrundans projektledare   
 direkt, Leif Björklund,  
 070-588 43 59

SENASTE NYTT

Finns alltid på www.konstokultur.se
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LOKALUPPLÅTARE / LEDIGA LOKALER 2022-01-27   Uppdateras kontinuerligt på www.konstokultur.se

LOKALUPPLÅTARE ORT/PLATS KONTAKTPERSON TEL AVGIFT ANMÄRKNING
Virsbo Konsthall Virsbo Inge Larsson 070-665 45 43 Alt 1 Fullbokat

Stenhuset Surahammar Annika Lindström 070-252 26 64 Alt 1 Fullbokat

Galleri Wission Surahammar Ann Olofsson 076-822 05 00 Alt 1  

Bultenlokalen Hallstahammar Leif Björklund 070-588 43 59 Alt 2 Fullbokat

Skantzen Kanal Kafé Hallstahammar Lisa Ferencdotter 070-783 91 18 Alt 2 Fullbokat

Hallstahammars Konsthall Hallstahammar Åsa Lundqvist 0220-241 14 Alt 1
Eldsbodahuset, ”Café-lokalen” Hallstahammar Leif Björklund 070-588 43 59 Alt 2   

Kanalbyggnadshyttan Hallstahammar Carina Janzon 070-378 11 21 Alt 1  

Hallstaparken Hallstahammar Leif Björklund 070-588 43 59 Alt 2
Gårdsbutiken Värpeby Bär Forsta 1, Kolbäck Leif Björklund 070-588 43 59 Alt 2
Strömsholms Golfkubb Mölntorp Inger Danred 070-721 15 30 Alt 2 Klubbhuset
Westerqwarn Pub & Restaurang Mölntorp Leif Björklund 070-588 43 59 Alt 2 Fullbokat

Knytpunkten Strömsholm Hanna Mattsson 0220-451 07 Alt 2 Fullbokat

Strömsholms slott Strömsholm Leif Björklund 070-588 43 59 Alt 2 Fullbokat 

Dingtuna bygdegård Dingtuna Sandra Gustavsson 070-939 44 85 Alt 1 Fullbokat

Galleri MA Stocker Dingtuna, Västerås Anette Stocker 073-344 60 11 Alt 1 Fullbokat
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Utställningslokal/lokalupplåtares åtaganden 
• Förteckning över tillfälliga utställningslokaler med kontaktuppgifter finns som bilaga samt på hemsidan.
• Resp. lokalupplåtare avgör vilka utställare som tas emot.
• Överenskommelse görs med utställarna om ansvarsfördelning och ekonomiska villkor.
• Lokalupplåtaren ansvarar för lokalens vägvisning, skyltning, utrustning och tillgänglighet i samverkan med  
 utställare, se ovan.
• Lokalupplåtaren betalar medlems- och utställaravgift enligt Alt 1 (se sid 2).
• Uppdatering av utställningslokaler/lokalupplåtare sker kontinuerligt på hemsidan.

Fler utställare/lokaler
Självklart ser vi gärna fler utställare/lokaler och vi tar tacksamt emot tips och förmedlingar från dig. 

Befintliga skyltar/vägvisningsskyltar 
Var fortsatt rädd om dessa. Behöver återanvändas.

Volontärer - vi behöver bli fler
Med glädje ser vi att Konstrundan växer. Både vad gäller utställare, besökare och kvaliteten på vad ni
utställare skapar. Vår strävan är att öka kvaliteten på arrangemanget som helhet, för att ge besökare bästa
möjliga upplevelse.
Utställningsskärmar: I vissa lokaler bidrar vi med utställningsskärmar. De behöver målas ibland  
(de förvaras i ett förråd i Hallstahammar), de behöver fraktas och monteras upp strax före påsk samt 
plockas bort strax efter påsk.
Samlingsutställningen: Under samlingsutställningen har vi behov av ”utställningsvärdar” som kan ta  
emot och hjälpa besökarna. Fyra per dag.

Har du möjlighet att ge oss ett handtag. Kontakta oss på nedanstående mailadress eller ring vårt
telefonnummer.

Kontaktuppgifter:   
E-post: info@konstokultur.se   Tel: 070-209 82 32   
Konstrundans projektledare direkt, Leif Björklund telefon 070-588 43 59
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Anmäl dig i första hand på www.konstokultur.se/anmalan
Vill du anmäla dig manuellt använder du denna blankett.

REGISTRERINGS- /ANMÄLNINGSBLANKETT 
Sista anmälningsdag 14 febuari 2022
(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 utställningslokal/lokalupplåtare 
innan anmälan!

Anmälningsavgift enligt Alternativ 1 eller 2 samt medlemsavgift (100:-) i medlemsföreningen har du  
betalat in på bankgiro 592-7561 eller Swish 123 362 95 99.
Betalningsmottagare är Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäcksådalen.  
Skriv ditt namn och din e-postadress.

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

Skicka/lämna denna blankett till:  

Konst- och kulturrundan 2022  
c/o Idébild
Hans von Kantzows väg 50
734 30 Hallstahammar
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