Kære bornholmske kunstner og kunsthåndværker
Det glæder mig at kunne invitere dig til at deltage i Bornholms Kunstrunde 2020.
Torsdag den 21. maj – lørdag 23. maj 2020.
Peter Juhl, Destination Bornholm

På de efterfølgende sider kan du læse mere om
•
•
•
•
•

Kunstrundeudstillingen
Værdien af Kunstrunden for dig
Deltagerpris og tilmelding
Plakatkonkurrencen NYHED
Kataloget NYHED

13.700
Gæster besøgte i 2019 de deltagende kunstnere og kunsthåndværkere.

695.000
Kroner brugte gæsterne i 2019 på at købe kunst og kunsthåndværk.

Deltagelse
Som deltager i Kunstrunden har man åbne atelierdøre.
Fra torsdag – lørdag i Kristi Himmelfartsferien holder du åbent fra kl. 11 – 16, hvor du
modtager besøg af gæster der gerne vil møde dig, høre om dit arbejde og købe dine
værker.
Kunstrunden er et fællesskab. Hvert år deltager 80 – 90 bornholmske kunstnere og
kunsthåndværkere i Kunstrunden.
Alle bliver præsenteret flot på en fælles hjemmeside med professionelle fotos og i et
katalog, som hele året er tilgængeligt for kunstinteresserede bornholmere og turister.
Pris for deltagelse er kr. 1.000,00 + moms (i alt kr. 1.250,00)
Betaling senest 1. februar 2020
Tilmelding til Kunstrunden er personlig. Deltagere i fællesudstillinger,
kunstnersammenslutninger og gallerier kan tilmelde sig ved at sig individuelt med
angivelse af tilhørsforhold/udstillingssted.

• Kunstnerisk fællesskab med andre kunstnere og
kunsthåndværkere på Bornholm.
• Deltagelse i den store fælles kunstrundeudstilling på
Gudhjem Museum.
• Hyggelig privat fernisering med de andre udstillere.
• Optagelse i et nyt flot katalog* med dit CV og billede af dig
og dit værk.
• Optagelse på hjemmesiden www.bornholmskunstrunde.dk
i et helt år.
• Markedsføring af Kunstrunden.

Tilmelding senest 15. november 2019
• Tidligere deltagere kan bekræfte deres deltagelse på e-mail til peter@bornholm.info.
• Nye deltagere bedes udfylde blanketten på næste side.

Kunstrunden arrangeres af frivillige sammen med Destination3Bornholm

Navn:

Sæt kryds for hovedkategori:

Kontaktperson:
___ Keramik

Adresse:

By:

___ Billedkunst
___ Glas
___ Smykker

E-mail:
___ Tekstil

Tlf.:

___ Knive, Træ

___ Skulptur
_________________________ Andet (skriv)

• Ved tilmeldingen accepterer man at modtage nyhedsbreve med deltagerinformation og anden information fra
Destination Bornholm.
• Det udfyldte tilmeldingsskema sendes til Bornholms Kunstrunde, Peter Juhl på, peter@bornholm.info eller
indleveres i Velkomstcenteret hos Destination Bornholm, Nordre Kystvej 3 i Rønne.
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15. november 2019
1. februar 2020
1. februar 2020
1. februar 2020
11. og 12. maj 2020
17. maj 2020
21. – 23. maj 2020
7. Juni 2020

Seneste tilmelding
Seneste betaling
Aflevering af CV til hjemmesiden og tekst til kataloget (nærmere følger)
Fotografering på Gudhjem Museum starter (plan følger)
Aflevering af værker på gudhjem Museum
Fernisering på Gudhjem Museum kl. 13.30 (offentlig fra 14.00 – 16.00)
Kunstrunde torsdag – lørdag kl. 11 – 16
Afhentning af værker på Gudhjem Museum

Kunstrunden planlægges af
Billedkunstner Lisbeth Klaustrup
Keramiker Anina Kofod
Billedkunstner Anne Cirkola
Keramiker John Gibson
Udstillingsleder Claus Sonne
Projektleder Peter Juhl
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