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Ansökan stöd till evenemang- Förlustbidrag. Konst i Påsk 
Sala konstförening ansöker om förlustgaranti till evenemanget Konst i Påsk 2014 på 
30 OOOkr. 

Konst i Påsk inriktar sig på bildkonst/skulptur i Sala kommun och skall erbjuda 
besökarna ett varierat utbud av konst samtidigt som man eftersträvar så hög 
kvalitet så möjligt. 

2013 genomfördes Konst i Påsk för första gången och de flesta besöksplatser 
uppvisade att de hade haft ca 150-300 besökare. För att ta steget ytterligare av att 
bredda intresset för Konst i Påsk vill arbetsgruppen hitta nya oväntade 
konstmötesplatser. Ambitionen är att fördubbla antalet besökare under 2014. 

Som deltagaravgift åtar sig konstnärerna att bl.a skänka ett konstverk till lägsta 
värde av 1000kr. Konstverken skall vara priser i ett lotteri där intäkterna skall 
finansiera arrangerandet av Konst i Påsk 2015 samt att 10% går till insamling för 
Syrien i samarbete med Röda korset. 

Sala konstförening har beräknat kostnaderna för arrangemanget till65 OOOkr. 

Konst i Påsk Lotteriet som hölls 2013 gav ett nettoöverskott på 52 150kr och enligt 
ansökan förra året skulle avkastningen gå oavkortat till finansiering av Konst i Påsk 
2014. 

Man ansöker också om att få använda delar av Täljstenen samt Blå Salen 
kostnadsfritt. 

Förslag till beslut 

att godkänna max 15 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av" Konst i Påsk 
2014" 

att godkänna att Konst i Påsk får använda Täljstenen samt Blå Salen kostnadsfritt 
under arrangemanget 

Kj!tur- och,friti.a d§< kontoret 

~iv-'~ 
RQter Nilsson, Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 

Kontorschef 
roger. n ilsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 7821 
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Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/pro·ektet (syfte, m~ l och målgrupp) 
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Deltagare/besökare 
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-
Deltagaravgift 
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Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 
Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? r: Co/l.lf j p'~ s l< 
Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Belopp som söks 
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Marknadsföring 
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? {kryssa alt) 

;B Lokalt B Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

-:Il! synas i annonser D få tillgång till marknadsplats D synas på nummerlappar 

'0 synas på arrangörens hemsida D få utrymme för roll-u ps D synas i start- och resultatilstar 
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D synas i övriga trycksaker {ange vilka) : 
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D annat, ange vad: 

Datum Underskrift 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvdrdering och ekona s ni ~ 

S/j.rl {lM..>:: 



Konst i Påsk. Ansökan för kontantstöd till evenemang, bilaga 

1. Beskrivning av evenemanget/projektet. 

Sala Konstförening är en samarbetspartner i projektet Konst i Påsk tillsammans med Sala kommun 
och medverkande konstnärer och gallerier. Konstföreningen medverkar dels genom att mottaga 
kontantstödet och betala fakturor rörande Konst i Påsk, dels genom att vara medarrangör vad gäller 
lokalerna Travershallen, cafeet och Galleriet på Täljstenen. Gallerier och enskilda konstnärer 
medverkar genom att ha sina lokaler/ateljeer öppna under påskhelgen 2014. 

Konst i Påsk inriktar sig på bildkonst/skulptur i Sala kommun och ska erbjuda besökarna ett varierat 
utbud av konst samtidigt som vi eftersträvar så hög kvalitet som möjligt. 

För att ta ett steg ytterligare av att bredda intresset för Konst i Påsk, försöker arbetsgruppen hitta på 
nya oväntade konstmötesplatser, Coop, Åkrahallen, Systembolaget för att nämna några. Diskussioner 
förs även med salabostäder och Anfarten. 

2. Antalet deltagare 

En arbetsgrupp bestående av Nina Nilsson, Kajsa Grip, Nisse Johansson, Therese Nyberg och Leif 
Persson håller i trådarna. 

Hittills klara: 

• 10 som ställer ut i egna ateljeer/lokaler (kan tillkomma några ytterligare) 
• 10-15 som ställer ut i Travershallen, cafeet och Galleriet på Täljstenen 
• Galleri Ölstaskola (Gunnel Liljefors-Hoogers samt elever) 

• Galleri Jan 
• Cafe Jernvägen 
• Galleri Gläntan 
• Folkets Hus 
• Möklintagården 
• Anfartens samlingslokal (tilltänkt) 

3. Bedömt antal besökare. 

2013 genomfördes Konst i Påsk för första gången, och de flesta besöksplatser uppvisade att de hade 
haft cirka 150-300 besökare. Vår ambition är att fördubbla antalet besökare i år. 

4. Deltagaravgift. 

Deltagande konstnärer åtar sig att ta emot besökare kl. 11.00-16.00 under fyra dagar, 18 - 21 april 
2014 (långfredag t.o.m. annandag påsk) i sin atelje eller liknande lokal samt att de till ett lotteri 
skänker ett konstverk till ett lägsta värde av l 000 kr. Lotterna säljs under Konst i Påsk av deltagande 
konstnärer och intäkterna går till arrangerande av Konst i Påsk 2015, men 10% går till insamlingen 
för Syrien i samarbete med Röda korset. 

5. Budget. 

• Folder/karta, 9 000 ex 

• Övriga trycksaker, skyltar (bl. a. A3 inplastade a 15 kr) m.m. 

• Annonser/marknadsföring 

• Övrigt (kopiering, tfn, porto m.m.) 

• Hyra av Folkets Hus 

• Hyra av lokaler Täljstenen och Blå Salen 

• Hemsida (under kommunens hemsid a) 

• Fotografering folder (eget foto) 

• Lotterikostnader 

Summa 

18 000 kr 

4 000 kr 

30 ooo kr 

l 000 kr 

10 000 kr 

O kr 

O kr 

O kr 

2 000 kr 

65 000 kr 



Egna lokaler: 

Lasse Nilsson 

Colbjörn Lindberg 

Jan-Olov Sven n berg 

Johnny Ekman 

Kerstin & Bo Svärd 

Birgitta Lindström 

Kerstin Borgeus & Olle Nessle 

Mimmi Tollerup 

Birgitta Lindfors 

Kersti Frost-Wallin 

Bo-Åke Adamsson 

Johannisbäcksvägen 7 

Måns-Ols vägen 

Annedal 

skuggan 109 

Konstmästargården 

Lindströms konstlya 

Gamsebo 107 

Bergsmansgatan 

Villa Verde 

Tärna 

Sonja Pettersson & ÅC Danell Heby konsthall 

Galleri Ölsta skola 

Gunnel Liljefors-Hoogers med elever 

Cafe Jernvägen 

Ewa Englund, Kajsa Grip, Annelie Kjellin, Agneta Nord 

Galleri Gläntan 

Eva Miri, Acke Carlsson, Kicki Nyberg, Therese Nyberg 

Täljstenen

Travershallen

Cafeet

ställverket

Galleriet-

Verkstan -Julia Nordkvist & Anita Måndeva 

Galleri Jan- Alexander Grahn glaskonst 

Blå Salen-

stenkonst i trädgården 

skulptur 

Moskeer 

Målning & teckning 

Akvareller & oljemålning 

Målningar 

Textil & 

Målningar 

Glaskonst 

skulptur & målning 

Folkets Hus- Leif Persson, Kurt Palm heden, Morgan Hangren 

Behöver lokaler: 

Kjell Hedlund, önskemål Galleriet 

Sven-Eric och Gudrun Folker, önskemål Täljstenen 

Karl-Otto Mod in, önskemål Täljstenen 

Salbohedsgruppen- tio utställare önskemål Täljstenen 

Nisse Johansson 

Carina Eriksson 

Jan Forsmark 

Margila Törnström 


