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Beskrivning
Författare: Eva Dillner.
KONSTRIKET är Eva Dillners sjunde bok...
Kulturen är till stor del skattefinansierad i Sverige - oavsett vilket parti som sitter på makten.
Av alla dessa pengar från stat, kommun och landsting/region går en försvinnande liten del till
de som skapar konsten, själva utövarna. Det blir som en eftertanke i budgeten, då bara smulor
finns kvar. Avtal och arvodesrekommendationer följs helt enkelt inte och yrkeskonstnären
förväntas ställa upp på oskäliga villkor eller helt gratis. Vi kan kalla det trafficking i
konstnärer. Det borde vara tvärtom. Vi borde komma först i budgeten. För utan kulturutövare
finns ingen kultur att uppleva.

Så varför har jag valt att kalla boken KONSTRIKET? Därfor att det finns en sån oerhörd
potential med många ljusglimtar och eldsjälar.
Vi lever i ett kreativt land. Svenska datorspel är i världstopp. Vi är tredje största exportlandet
av musik, efter USA och Storbritannien. Vi har fler körer per capita än något annat land i
världen. Vi är ett av de förlagtätaste länderna i världen. Det svenska deckarfenomenet går som
tåget. Vi är världsledande inom produktion och distribution av ljudböcker på Internet. Vi lär
vara ett av de mest uppfinningsrika länderna i världen... och så har vi förstås en massa
kreativa konstnärer. Därav tanken om KONSTRIKET, att vi har potentialen att sätta konsten
på kartan, göra Sverige berömt och världsledande på ännu ett område: konsten. Men då måste
vi skapa förutsättningar för att yrkeskonstnärer ska kunna leva på sin konst. Det är
förvånansvärt enkelt - vänd på perspektivet. Börja med kärnan i verksamheten, konstnären,
kulturutövaren, sätt oss i första rummet och villkora alla skattemedel att avtal, arvoden och
upphovsrättsliga ersättningar respekteras och följs. Då kan vi skapa ett KONSTRIKET värt
namnet.
EVA DILLNER är en internationellt yrkesverksam konstnär och författare som specialiserat sig

på kreativa och terapeutiska processer för inspiration och transformation. Konstnärligt
uttrycker hon sig via den abstrakta expressionismen, där både känslor och andlighet spelar en
betydande roll. Eva låter intuitionen, eller känslan, styra måleriet - som en upptäcktsfärd,
spännande att se vad som vill växa fram på duken genom att låta processen ta över, bortom de
begränsade tankarna. Eva har bott större delen av sitt liv utomlands, 30 år i USA och 2 år i
Frankrike. Medlem i KRO, BUS, KC & SWEA Art. Representerad i privata och offentliga
samlingar i Indien, USA, England, Tyskland, Turkiet, Belgien, Norge och Sverige. Eva har gett
ut fyra böcker på engelska samt tre på svenska. Konstriket är hennes sjunde bok. Hon har
figurerat i media lokalt och internationellt.
www.evadillner.com

Annan Information
23 mar 2013 . Nu är det snart påsk och då vankas det Konstrunda. Kvarteret Klockans Ateljéer
deltar även i år i Konstriket vilket betyder att jag och mina kollegor har öppna ateljéer samt
Butik & Galleri långfredag 29 mars, påskafton 30 mars samt … Läs mer →. Publicerat i
Okategoriserade | Kommentering avstängd.
Konstrundan Konstriket 30 september-1 oktober. Välkommen till min ateljé och verkstad,
öppet 11-18 lördag och söndag. Vernissage på Slottet i Partille fredagen den 29 sep kl. 18-20
med en samutställning av alla deltagande konstnärer. Jag har nr 17 på kartan. Läs mer:
www.konstriket.se eller följ oss på Facebook
Konstriket, Partille. 1,5t gillar. Konstrunda med etablerade konstnärer från de fem västsvenska
kommunerna Alingsås, Lerum, Partille, Härryda och Mölndal.
Öfversigt af det Toniska Konstriket. Om de Plastiska Konsterna. sid. 84. Deras
Mångfalldighet. Bildhuggarekonst. MålarekonstLustgårdskonst. Skön Byggnadskonst. Skön
Skriftkonst. Skön Myntkonst. Öfversigt af det Plastiska Konstriket. C. Om de Mimiska
Konsterna sid. 92. Peras Mångfalldighet. Åtbördskonst. Danskonst.
Utställningar. Mellan Nääs. Floda Bibliotek. Lerums Tingshus. Ekens Center, Kållered. Galleri
Korpens Lustgård. Flertal företagsutställningar. Flertal design- och inredningsföretag.
Särögården. Art Now. Galleri Mitt i Centrum. Glashuset i Sävedalen. Konstriket 2014 Partille
Herrgård. Konstiga Rundan Möldnal. Konstriket.
Kartan med besöksadresser och kontaktuppgifter till samtliga konstnärer som deltar i
Konstrikets konstrunda 2015 hittar du här från den 12 september. Kartan går då även att hämta
på flera platser i kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Du kan även
ladda ner kartan och skriva ut den som pdf direkt.
Konstriket, konstrunda, 2016. Galleri Arken, Gbg, separatutställning, 2015. Konstriket,

konstrunda, 2015. Nääs fabriker, Tollered, separatutställning, 2014. Galleri Löfström, Hagfors,
samlingsutställning, 2014. Galleri Arken, Gbg, samlingsutställning, 2014. Konstriket,
konstrunda, 2014. Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn.
Konstriket - företagsinformation med organisationsnummer, m.m..
3 okt 2015 . Gun Kling och Michael Nilsson visar sina alster i Benarebyskolan kl. 11-18 lördag
och söndag. Vi är drygt 70 konstnärer som ställer ut i 5 kommuner under helgen den 3-4
oktober. Se karta och mer info på www.konstriket.se. Konstnärer från Härryda har samtidigt
en samlingsutställning i Nemeshallen på.
Konstriket- öppna ateljér (30 september - 1 oktober) Nästa utställning är i samband med
Konstriket Konstrundan i regionen. Plats: i min ateljé 30 september till 1 oktober. Öppettiderna
är 11-18 båda dagarna. Se www.ramhage.com för vägbeskrivning. Bilden nedan är från
#grundsund. Ateljé Ariana Ramhage.
På denna sida kan du läsa smakprov och köpa alla e-böcker av Eva Dillner. Läs dina e-böcker
i våra appar för iPad, iPhone & Android, eller på din Kindle. Inte helt säker på att du vill köpa
en bok än? Lägg då till den i din önskelista på Bokon!
Galleri Några målare Vänersborg 2011 sam. Konstriket Dergårdsgalleriet Lerum 2012 sam.
Konstriket konstvandring påsken 2012. Konstriket konstvandring påsken 2013. Galleri
Canevaz Göteborg, Många små 2013. Konstriket konstvandring påsken 2014. KrokiGruppen,
Kulturum, Partille 2014. Konstriket konstvandring.
13 mar 2013 . VI&LIN skänker 10 ex av "Sagan om Samuel och Sol" till stiftelsen
"MinStoraDag", att delas ut inför jul. Logica skänkte emballage och fraktkostnaden för
böckerna, tack! Gå gärna in på deras sida och köp en julklapp där och skänk glädje till svårt
sjuka barn.
Konstrikets konstrunda genomförs en gång varje år i Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och
Partille.
Folk & Form -PopUp Butik- [affär] Göteborg - 11-13 december 2015; Hantverkarna kring
Kanalen Hajstorp sommaren 2016; Konstriket - Konstrunda 30/9-2/10 2016 www.konstriket.se;
Galleri Odinslund Bollebygd 29/10-19/11 2016; Dukade bord under broarna Färjenäs Göteborg
26-27/11 2016 samlingsutställning.
5 okt 2016 . I början var det jobbigt men nu är det väldigt många som hjälper till, säger
Margita Freitag som idag är ordförande i Konstriket som är den förening som arrangerar
konstrundan. När årets vernissage invigdes på fredagskvällen på Slottet, eller Partille Herrgård
som det egentligen heter, myllrade det av.
Lottastugan , Varberg 2002. Bagaregårdens Kulturhus, Göteborg 2005. Budapest 1999.
Kinnekulle, Falkängen Hällekis 2006. Ruders Egendom Tibro 2006 2008. Göteborgs
Konstmässa 2008. Lions Vårsalong ,Mölndal 2009 2010 2011 2012. Konstriket (fem
kommuner, Alingsås, Lerum, Partille, Härryda och Mölndal) 2012
15 mar 2013 . Välkomna att besöka oss på Konstriket under påskhelgen 2013! Börja gärna på
Samlingsutställningen som äger rum på Partille Slott och åk sedan rundan genom Sävedalen.
Vi ställer ut våra akvareller på Utåkravägen 10 (nära Vallhamra torg). Nu har vi uppdaterat
bloggsidan med nya akvarellbilder som.
Sat-Sun 12-16 Mon-Fri 15-18 www.ramhage.com for more information. Look at the pictures
where they are created. Tidigare utställningar. Konstriket- öppna ateljér september - oktober
2017. Kungshamn Folkets Hus juli 2016. I himmelskt ljus, Stockholm oktober - december
2014. Swedish American Museum Chicago, USA
KONSTRIKET, NORSKA GATAN 8, 441 56 ALINGSÅS. Bokslut, styrelse, F-skatt,
telefonnummer. Alltid uppdaterat.
EVA DILLNER är en internationellt yrkesverksam konstnär och författare som specialiserat sig

på kreativa och terapeutiska processer för inspiration och transformation. Konstnärligt
uttrycker hon sig via den abstrakta expressionismen, där både känslor och andlighet spelar en
betydande roll. Eva låter intuitionen, eller.
6 jun 2015 . Nästa gång berättar jag om vår dag i konstriket Florens. Studiegenomgång i
flödande solsken i vårt vackra ”klassrum” av Mickan Sandelin. Röda vallmoinspirerade
målardukar med gungande vilstol i naturträdgården. Konstärinnan och kursledaren Mickan
Sandelin in action under eftermiddagens feedback.
Konstriket (Swedish Edition) - Kindle edition by Eva Dillner. Download it once and read it on
your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and
highlighting while reading Konstriket (Swedish Edition).
Images on instagram about konstriket. Images and videos in instagram about konstriket.
3 apr 2012 . Konstriket är en nybildad konstvandring för kommunerna Alingsås, Härryda,
Lerum, Mölndal och Partille. I påsk är det premiär för Konstriket. Upplev konst och
konsthantverk av 86 konstnärer på Slottet i Partille och besök de flesta på plats i deras ateljéer.
Konstriket verk. Några av verken och konstnärerna.
Årets konstnärer i Konstriket Samtliga konstnärer finns representerade på
samlingsutställningen på Partille Slott Konstnärer i Alingsås 5 Gunilla Rajala Broderi Nygatan
21 0708-256668 gunilla.rajala@hotmail.com 1 Britta Arvidsson 1 Elisabeth Axell 6 Alf
Wirtberg Måleri Rektorsgatan 7 0730--609782 artista@telia.com 1.
Palladiumgalleriet,Alingsås -95. Billingsfors Bibliotek -95. Stadshuskuben i Falkenberg -92.
Galleri Rådhuset i Kungälv -92. Galleri Keruben i Göteborg -89. Galleri Apella Gränden,
Västerås -86. Galleri Apella Strängnäs -85. Samlingsutställningar Galerie Böhner Mannheim
Tyskland -14. Konstrunda Konstriket -12-13-14
30 sep 2016 . Det har varit väldigt roligt tidigare år. Det kommer många från Göteborg och
Lerum, och även lite längre ifrån. Och så alingsåsare då såklart, säger Britta Arvidsson, en av
de konstnärer som medverkar i Konstriket. Britta Arvidsson huserar i Kvarteret Klockans
ateljéer, tillsammans med fem andra konstnärer.
Samlingsutställningar. Alingsås bibliotek 1993-1999. Konstens vecka, Alingsås 1995-2002.
Borås textilmuseum, 2004. Galleri K, Alingsås 2008. Livsstil som påverkar; Alingsås konsthall
2009. Kulturnatta Alingsås 2006-2013. Konstriket, slottet Partille 2012, 2013, 2014. Konstriket
konstvandring, Alingsås 2012, 2013, 2014.
15 16 17 18 19. Logga in för att låna. 170692. E-ljudbok:Konstriket [Elektronisk resurs]:2014
Konstriket [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Dillner, Eva. Utgivningsår: 2014. Språk:
Svenska. Medietyp: E-ljudbok. Förlag: Divine DesignElib. Anmärkning: E-ljudbok
(streaming). Inläsare: Eva Dillner. Speltid: 9 tim., 6 min.
Sugen på att se konst i helgen? Grattis! Det ges nämligen många möjligheter till det, då
Konstriket arrangeras. I Alingsås är det 11 konstnärer som håller öppet sina ateljéer.
Konstrikets konstrunda genomförs en gång per år i Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och
Partille. Evenemanget engagerar över 70 konstnärer i de…
31 mar 2012 . I påsk är det premiär för en ny konstrunda i Alingsås, Lerum, Partille, Härryda
och Mölndal! En samlingsutställning visas i Slottet (Partille Herrgård), Carl Wilhelm
Carlsbergs allé, i Partille och både samlingsutställningen och de deltagande konstnärernas
ateljéer håller öppet 6–9 april mellan kl 12.00 och kl.
Konstriket konstvandring. Partille/Mölnlycke. 2016. konstvandring Härryda kommun.
Mönlycke. 2016. Kulturvandring. Mölnlycke. 2015. Konstriket konstvandring.
Partille//Mölnlycke. 2015. Konstvandring Härryda kommun. Mölnlycke. 2015.
Jubileumsutställning Svenska kostnärsförbundet. Galleri Englesson. Göteborg. 2015.
2013 Agora Gallery New York 28 june–19 july, collective 2013 Alingsås Konsthall ”Art &

cookies” 8 juni – 24 augusti, collective 2013 Jansson & Jäger Galleri AB, 29 aug-15 sept,
”Humor” collective 2013 Galleri Klockans Ateljéer, Alingsås 14 sep–14 oct, collective ——–
2014 Konstriket Alingsås. Download pdf about me.
28 maj 2016 . Konstnär IRL & Konstriket. Book. Caraboo AB. Automobiles and Parts. Like
Like. Kulturavdelningen Eksjö Kommun H º Stop Terrorism NOW. Organization º *
Community. Stefan Torssell £. Azul Home Find Friends. Sponsored. Gilla Böcker. A. |
Thomas Gür. TP v gilla Media/News/Publishing. Like. Meet Your.
31 aug 2016 . Första helgen i oktober, 1-2 oktober, deltar jag i Konstrikets konstvandring.
Välkomna till mitt lilla galleri på Skattegårdsbacken 11 i Lerum mellan kl. 11-17. Läs mer på
www.konstriket.se. Share. ← Konstvandring i Marsstrand under påskenFantasi och
verklighet. →.
Konstriket [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Dillner, Eva. Utgivningsår: 2014. Språk:
Svenska. Medietyp: E-ljudbok. Kategori: Facklitteratur. Förlag: Divine DesignElib.
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9789198038736&lib=X. ISBN:
978-91-980387-3-6 91-980387-3-7. Anmärkning: E-ljudbok.
Maria C Bernhardsson har alltid varit fascinerad av hus. Det märks i hennes konst, som
öppnar dörren till en magisk drömvärld som flödar av färg, form och fantasi. Kundservice ·
eGP · Prenumerera · Annonsera · Nytta & Nöje · Om Göteborgs-Posten · Cookies & PUL ·
Prenumerera på GP. Följ oss på Facebook. Ansvarig.
Konstriket The Art Kingdom (Audio Download): Amazon.co.uk: Eva Dillner, Divine Design:
Books.
www.konstriket.se Öppna www.konstriket.se Öppna ateljéer och samlingsutställning
Påskhelgen fred - sönd 29-31 mars 2013 kl. 12-17.
1. Omslag. Dillner, Eva (författare); Konstriket [Elektronisk resurs]; 2014; E-bok. 25 bibliotek.
2. Omslag. Dillner, Eva (författare); Konstriket [Elektronisk resurs]; 2014; Tal. 25 bibliotek.
2015 Partille Konstförening 2014 Konstrundan Konstriket 2013 Konstföreningen Eslövs
kommun 2012 Konstrundan Konstriket 2011 YR samlingsutställning 2010 Lerverks
Jubileumsutställning 2009 Smycka dig 2008 Tre generationer. Stipendier 2012 St Lundby
Östad Hemslöjdsförening 2011 Wilhelm o Martina Lundgrens.
3 okt 2016 . Konstriket. Kommentera. Öppna ateljéer i fem kommuner under två dagar. Vi
hann med två kommuner under en dag. dsc04071. Det började vid ”Slottet” i Partille.
dsc04072. dsc04074. dsc04075. Här fanns en samlingsutställning med alla(?) konstnärer
representerade. dsc04073. LINDA WARDH.
I boken KONSTRIKET kartlägger jag förutsättningarna för konstnärer, arrangörer och
politiker att sätta konsten på kartan. En bok fylld av fakta och tips för konstnärer. En inblick
bakom kulisserna för den konstälskande publiken. Funderingar och vägledning för
konstföreningar, utställare och uppdragsgivare.
17 apr 2014 . Detta håller också Guje Palm med om, som är ordförande för föreningen
Konstriket som har en konstrunda i kranskommunerna kring Göteborg. – Jag tror delvis att
det beror på att det krävs bil för att ta sig runt mellan konstnärerna. Det är skillnad mot när det
är mer centralt, då går folk runt med barnvagn.
1 okt 2016 . Konstriket anordnar varje år en konstrunda i fem kommuner runt Göteborg. I
Mölndal deltog fem konstnärer, bland dem silversmeden Annika Holmstén i Kållered. Hon har
byggt upp en silversmedja i sitt hem där hon tillverkar smycken. Började med kvällskurs. –
Det började när jag var föräldraledig.
29 mar 2013 . ALINGSÅS: I dag öppnar ett 60-tal konstnärer i Konstriket sina ateljéer för
allmänheten. Den stora konstrundan arrangeras för andra året i rad under långfredag,
påskafton och påskdagen..

Nu är #konstriket över för denna gång och det är dags att packa ihop. Det har varit en fin
upplevelse att ta emot besökare här i min 'hematelje' så STORT TACK till alla som tagit er tid
att titta förbi! Era tankar kring det jag skapar är guld värt! För er som missade helgens
vandring finns det möjlighet att besöka 'Kultur i.
Pris: 226 kr. häftad, 2014. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Konstriket av Eva Dillner
(ISBN 9789198038729) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Adress. Konstriket Britta Arvidsson Norska Gatan 8 441 56 Alingsås. Visa fler bolag på denna
adress. Telefonnummer. Inga telefonnummer registrerade. Kontakta online. Lägg till hemsida.
Lägg till e-post. Bolagsuppgifter. Org.nummer: 802466-6987. Bolagsform: Ideell förening.
Registrerat: 2012. Momsregistrerad: Nej.
Konstriket. 1.5K likes. Konstrunda med etablerade konstnärer från de fem västsvenska
kommunerna Alingsås, Lerum, Partille, Härryda och Mölndal.
Dag 2 Konstriket! Det blev ännu en rolig dag i ateljén! Min kuddar håller på att ta slut! Under
påsken har jag specialpris på kuddarna. 995kr (ord pris 1200kr). 2 "Mina vänner" och 2
"Japanska husen". är allt som finns kvar! Imorgon påskdagen är det öppet 12-17. Välkomna!
Upplagd av tavelhus kl. 17:48.
För mer information om Konstriket se www.konstriket.se. Ni är som vanligt välkomna att
besöka oss i glashyttan och se på när vi blåser glas, handla i butiken, eller boka tid för att
själva prova på att blåsa ett eget unikt glas. Våra öppettider på GlasCraft varierar något under
våren, så besök vår hemsida www.glascraft.se för.
För mer information www.konstriket.se. Torbjörn Hahne, glas, skulptur & stengods.
Limmerhultsvägen 20, Hindås. 0736–70 73 65. Nisimo Pochat, keramik & skultptur.
Limmerhultsvägen 20, Hindås. 0702–91 48 26. Gun Kling, måleri & skulptur. Byvägen 29,
Landvetter. 0737–63 71 83. Cecilia Landin Ekelund, måleri.
2 apr 2012 . Jag är fotograf och för mig handlar det om att vara i nuet och förmedla en känsla,
ett uttryck. Skapa en bild, själv eller i ett samspel med andra, är otroligt kreativt och roligt och
jag fullständigt älskar det! Välkommen att kontakta mig på min email. Annika.
See Konstriket.se - Popularity,Safety,Social monitoring,Legitimacy reports about
Konstriket.se.
Referenser: Representerad i privata samlingar i Sverige, Schweiz, Norge, Tyskland,
Luxemburg, Spanien, England, Skottland och USA. Tidigare utställningar: 2017 Utställning
Galleri Engleson, Göteborg 2017 Utställning Galleri Bellman, Stockholm 2016 Glögg i Ateljén,
Hedefors 2016 Utställning Konstriket, Konstvandring.
Visa Petra Kanvalls yrkesprofil på LinkedIn. LinkedIn är världens största yrkesnätverk och
hjälper yrkespersoner som Petra Kanvall att komma i kontakt med jobbkandidater,
branschexperter och affärspartners.
Konstriket Paperback. KONSTRIKET ar Eva Dillners sjunde bok. Kulturen ar till stor del
skattefinansierad i Sverige - oavsett vilket parti som sitter pa makten. Av alla dessa pengar fran
stat, kommun och landsting/region gar en forsvinn.
169524. E-bok:Konstriket [Elektronisk resurs]:2014 Konstriket [Elektronisk resurs].
Omslagsbild. Av: Dillner, Eva. Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag:
Divine DesignElib. Anmärkning: E-bok (Pdf, EPUB). Pdf (185 s.) Inne: 0. Totalt antal lån: 0.
Antal reservationer: 0. Var finns titeln? Lägg i minneslista.
Konstriket 29/9-1/10 2017. Partille slott - Ateljé Tollered. Utställningar. Samlingsutställning på
Galleri Engleson mars 2017; Separat utställning Korpens lustgård Alingsås oktober 2016;
Deltagit i Konstriket med gruppen E20, Gamla kontoret i Tollered och Partille slott oktober
2016; Jubileumsutställning Svenska.

22 nov 2014 . Äntligen, efter två års arbete, är boken KONSTRIKET klar. Här kartlägger jag
förutsättningarna för konstnärer och arrangörer att sätta konsten på kartan. .
ed.). Eksjö: Divine Design. Libris 11911311. ISBN 9789197823128; Dillner, Eva (2011) (på
eng). Z 2 A. Eksjö: Divine design. Libris 12242462. ISBN 978-91-978231-3-5; Dillner, Eva
(2011) (på eng). Z 2 a. Eksjö: Divine design. Libris 12299316. ISBN 978-91-978231-3-5;
Dillner, Eva (2014). Konstriket. Divine Design.
9 apr 2012 . I påsk är det premiär för Konstriket – en konstrunda i de fem kommunerna
Alingsås,. Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Se konst och konsthantverk av 86 konstnärer
på. Slottet i Partille och besök flertalet av dem på plats i deras ateljéer! Konstriket består av
konstnärer i Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal.
The latest Tweets on #konstriket. Read what people are saying and join the conversation.
2015 Konstvandring Konstriket med öppen ateljé 2014 Julmarknad Röda Sten 2015
Kulturaktivitet ”Många bäckar små gör en stor å” under 25-års-firandet av Kulturhuset i
Härryda 2015 Julmarknad Gunnebo Slott. Medlemskap: Konstnärernas Kollektivverkstad i
Göteborg (styrelseledamot) KonstnärsCentrum Väst
Konstriket höll vernissage på Slottet. Publicerad: 5 oktober, 2016 kl 10:26 | Uppdaterad: 05
oktober, 2016 kl 12:58. Konst. Hela nittioen konstnärer i Partille, Lerum, Härryda, Alingsås
och Mölndal har i helgen öppnat sina ateljéer och hem för höstens stora konstvandring. Denna
geografiskt utspridda utställning öppnades.
Pris: 101 kr. E-bok, 2014. Laddas ned direkt. Köp Konstriket av Eva Dillner på Bokus.com.
Jämför priser på Konstriket (Häftad, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för
att göra det bästa köpet av Konstriket (Häftad, 2014).
29 sep 2017 . Nu är det äntligen dags för konstvandringen Konstriket att dra igång. Om en liten
stund ska jag iväg för att lämna in målningen som ska vara med på samlingsutställningen i
Partille herrgård och ikväll är det så dags för vernissage av densamma. Det ska bli så roligt att
få ta del av de andra konstnärerna och.
Dags att fortsätt städa och förbereda inför konstrundan Konstriket om några veckor. Utanför
mitt fönster visade sig en regnbåge för en kort stund mellan regnskurarna, tänk att jag
fortfarande fascineras så av den! #liselotteklingenerdesign #liselotteklingenersilversmycken
#förberedelser #konstrundan #konstriket #regnbåge.
Ann-Margret Bergström är medlem i Svenska Konstnärsförbundet och ingår i
konstnärsgruppen AteljE 20. Kommande utställningar. Samlingsutställning Galleri Engleson
Göteborg 24/2-9/3 2017; Konstriket öppna ateljéer i Tollered hösten 2017; Korpens Lustgård
Alingsås oktober 2018.
Öppna ateljéer i konstens namn Fakta: Konstriket. Göteborgs-Posten - 2015-10-03 NYHETER - CHRISTINA WAGNER. VÄSTSVERIGE Maria C Bernhardsson är en av många
konstnärer som slår upp sin ateljé i helgen. Hennes tavelhus har varit ett populärt inslag sedan
Konstriket startade sin runda. De färgrika tavlorna.
Företagsinformation. Juridiskt namn. Konstriket. F-skatt. Nej, inte registrerad för F-skatt. Org.
nummer. 802466-6987. Datum för upprättande. 2012-06-28. Antal anställda. 0. SNI-bransch.
90010 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk.
KONSTRIKET,802466-6987 - På allabolag.se hittar du , Status, offentliga värden, adress mm
för KONSTRIKET.
Scandic hotell | Mölndal | 21-22 mars kl 12-16 2015. Galleri Hedvig | Halmstad | 14 maj-5 juni
2015. Konstvandring | Konstriket/Insjöriket | okt 2015 | Läs mer. Mer detaljer om respektive
utställning kommer här. Vill du att jag mailar dig när jag har mer information så kontakta mig
så lägger jag till dig på min maillista.
Samlingsutställningar; Konstriket Slottet Partille 2017; Föreningen Konstskatten Skatteverket

Göteborg 2016; Konstriket Slottet Partille 2016; Galleri Pictor Munka Ljungby 2016;
Alingsåskonstnärer Stampens Kvarn, Alingsås 2015; Vårens avtryck MUNK form & fason,
Färjenäs Göteborg 2015; Konstriket Slottet Partille 2014
Samlingsutställning Galleri Englesson Göteborg 4/3-9/3; Korpens Lustgård 22/7-10/8;
Konstriket 29/9-1/10. Tidigare konstutställningar. Gy Frankrike 1993; Stenkullens gamla skola
1998; Pannhuset Nääs fabriker 2001; Dergårdsgalleriet 2004; Vårsalong Karlskoga 2004;
Söndagsgalleriet Alingsås 2005; Tingshuset Lerum.
12-19 juni "Systerskapat" Verners magasin, Skärhamn Utställning hela sommaren
Restaurangen på Lilla Brattön September - separatutställning, Hogia. 2014. TV/radio-huset Gbg
februari. Konstrunda Konstriket Påskhelgen G:a kraftstationen Deje maj-juli. Verners magasin,
Särhamn. ”Systerskapat” med min syster 31/6-6/7
. konstrunda, Partille (2012). Postat mars 16, 2017 mars 16, 2017 Full storlek 405 × 600Lämna
en kommentar på konstriket. Kommentera Avbryt svar. E-postadressen publiceras inte.
Obligatoriska fält är märkta *. Kommentar. Namn *. E-postadress *. Webbplats.
Inläggsnavigering. Publicerat iGalleri · Drivs med WordPress.
Gärna i kombination med så många kulörer som möjligt på samma gång. Kontraster, starka
färger-ljusa pasteller, mörkt-ljust, kantigt, skevt, drömskt, naivistiskt, lager på lager. Något
göms där under alla färger – något tittar fram.” Utställningar RiverCity Gallery, Göteborg,
separatutställning 2017. Konstriket, konstrunda, 2017
Konstriket, Konstrunda Påsken 2012, 2013. - Sammarbete med Galleri Art On sedan dec.2013.
- Utställning på Galleri Art On Gbg. feb. 2014. - Utställning på Lynga skola Gallericafé,
Halland april 2014. - HotellGalleriet NääsFabriker, maj 2014. - Galleri Gyllene Hinden, Hindås,
Härryda kommun, september 2014. - Naturum.
6 okt 2016 . Numera får konstnärerna själva söka och så blir de granskade om de håller måttet.
– Vi fick idén från andra och åkte till Skåne på studieresa där vi fick många bra tips. I början
var det jobbigt, men nu är det väldigt många som hjälper till, säger Margita Freitag, ordförande
i Konstriket som är arrangör.
konstnär.
2 okt 2016 . mars (1). ▻ februari (2). ▻ januari (1). ▽ 2016 (32). ▻ november (2). ▽ oktober
(6). Wapnö gård · Lights in Alingsås 2016 "Upplysningen" · Marknad på Nääs fabriker ·
Konstutställning i Vattenfalls bergrum i Stenungsu. Konstrunda i KONSTRIKET del 2 ·
Konstrunda i KONSTRIKET del 1. ▻ september (3).
17 18 19 20 21. 121685. Konstriket / Eva Dillner. Bearbma. Dahkki: Dillner, Eva.
Almmustahttinjahki: cop. 2014. Giella: ruoŧagiella. Materiálašládja: Girji. Goasttideaddji:
Divine Design. ISBN: 978-91-980387-2-9 91-980387-2-9. Lassedieđut: 185 s. Leage buorre ja
logge sisa vai sáhtát várret. Lasit iežat ildui · Muital skihpárii.
Konstriket 1-2 oktober kl. 11-18. Öppen atelje i Tollered, gamla kontoret Volrath Bergs väg 9.
Se www.konstriket.se. Bilder från tidigare utställningar. Korpens Lustgård Alingsås November
2015. Konstrum – konstvandring i Lerum Oktober 2011. Öppet hus i mitt hem. Lerums
konstförening Tingshuset Lerum Oktober 2012.
KONSTRIKET ar Eva Dillners sjunde bok. Kulturen ar till stor del skattefinansierad i Sverige
- oavsett vilket parti som sitter pa makten. Av alla dessa pengar fran stat, kommun och
landsting/region gar en forsvinnande liten del till de som skapar konsten, sjalva utovarna. Det
blir som en eftertanke i budgeten, da bara smulor.
Events. Current and recent. The painter Katja Laakso was recently interviewed (2016-10-01) in
the local newspaper Härrydaposten. Uppställning av konst i Mattila fritidsby, vår-sommar
2016. IMG_2802_crop. Past. Ölands skördefest 29 sept — 2 okt, 2016. Trädgårdsriket 3 juli,
2016. Konstriket, Slottet i Partille 1-2 okt, 2016.

View photos tagged #konstriket on Instagram. See #konstriket likes and comments too on
Lakako.com.
konstriket 2016 - www.susedart.se.
11 feb 2015 . Eva Dillner är en konstnär och författare som under 2014 gav ut boken
Konstriket. Boken är en välskriven “handbok” för konstnärer som är på uppgång eller som
redan är aktiva inom kulturens breda bana. Boken är hennes sjunde men bara den tredje som
hon skriver på svenska. Eva har tillbringat större.
Samtal om framtiden för. Nätterlunds donation. Seminarium på Möjligheternas hus i Bjästa.
Den 7 oktober samlades ett 30-tal intressenter kring stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas
Nätterlunds för ett seminarium om den stora konstdonationens framtid. Man höll till i
industrihotellet Möjligheternas hus i Bjästa, en fd.
25 jun 2015 . SwedishNu äntligen är alla versioner av Konstriket publicerade, allra sist på
Apple iBooks. Det är jag som varit saktfärdig, våren har varit minst sagt i.
23 jan 2016 . Jan-Erik är akvarellmålare och utbildad vid Konstindustriskolan i Göteborg och
har varit yrkesverksam som dekoratör på NK. Han hämtar oftast sina motiv från naturen. JanErik har bl.a deltagit med målningar till Konstriket på Slottet. Besöksadress: Slottet (Partille
Herrgård), Carlbergs allé. Vägbeskrivning.
Jag har på grund av stor efterfrågan av bildsviten ”barnet 1-11” (se under fliken -Måleri 20112012) bestämt mig för att ge ut en begränsad upplaga gicléetryck med start på Konstriket.
Originalbildernas format är stora. På grund av sin tidskrävande och genomarbetade
måleriteknik, har bildernas prisbild varit relativt hög.
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