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Föreningen Konstliv Hallands verksamhet i Halland
Föreningen Konstliv Halland har varje år som mål att genomföra Konstrundan i Halland med
ambition att göra denna alltmer känd och attraktiv hos allmänheten, till gagn för merparten
av Hallands professionella konstnärer och konsthantverkare.
Konstrundan i Halland är ett tidsanpassat arrangemang i enlighet med det koncept för
Konstveckor/Konstrundor som med hjälp av framlidne Skånekonstnären Arne Lindqvists
innovativa arbete, såg dagens ljus i först Skåne under 1960-talet.
Under fyra dagar, i samband med Kristi Himmelfärdshelgen, öppnar länets konstnärer och
konsthantverkare sina ateljéer och verkstäder för allmänheten, i det av föreningen Konstliv
Halland sedan 23 år arrangerade projektet Konstrundan i Halland.
Som komplement till Konstrundan arrangeras också två regionala och fyra lokala
samlingsutställningar från norr till söder.
Föreningen består av c:a 160 medlemmar (aktiva konstnärer och konsthantverkare) varur en
Styrelse om 7-9 personer, som kontinuerligt under året arbetar med arrangemanget
Konstrundan i Halland.
Föreningens finansiering sker främst genom bidrag av Region Halland och kommuner,
medlems – och arrangemangsavgifter, försäljning av annonser i årlig katalog samt
arrangemang av konstlotteri.
Konstrundan i Halland räknar årligen c:a 30 000 besökare. Vi ser också att allt fler
småföretagare i regionen får ökande intäkter, genererade av Konstliv Hallands arbete.
Samarbete med liknande arrangemang inom främst livsmedel har också startats.
Vi sprider ökad kunskap och konstupplevelser om halländsk konst/kultur genom att göra
möten mellan konstnärer och besökande allmänhet möjlig. Genom ytterligare samarbeten
och andra marknadsförings-strategier, arbetar vi på att öka denna kunskap och dessa
konstupplevelser så att de kommer gemene man tillgodo i hela regionen.
Arrangemangets karaktär gör att vi även når långt utanför länets gränser, till gagn för ett
ständigt ökande kulturutbyte och samarbete nationellt och i viss mån internationellt.
På så sätt görs god halländsk konst/kultur välkänd vida omkring.
Ständigt uppdaterad hemsida, medverkan i sociala medier, annonsering i tidskrifter och
dagstidningar samt spridning av den annuella katalogen, är de instrument som vi nu
använder för vår marknadsföring.
Vi är nyfikna på och vakna för nya idéer och strömningar som kan bidraga till våra
intentioner om arrangemangets successiva tillväxt.
Konstliv Hallands styrelse
Varberg/Tofta den 25 september 2017
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Överenskommelse regional kulturverksamhet – Föreningen Konstliv
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Alfiero
Från: Lang Anne KS KULTUR
Skickat: den 29 september 2017 14:03
Till: Zanotto Alfiero KS STAB
Ämne: Fwd: Konstliv Halland

Hej Alfiero! Här kommer Konstliv Hallands underlag bifogat inför en ev avtalsskrivning med Region H.
MVH Anne
Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: Håkan Lindskog <hakan@studiolindskog.com>
Datum: 29 september 2017 11:29:37 CEST
Till: Anne Lang <Anne.Lang@regionhalland.se>
Ämne: Konstliv Halland
Hej igen Anne!
Jag bifogar vårt underlag enl överenskommelse.
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