Søker nr.
Fylles ut av Bodø kunstforening

NORDNORSKEN 2019

Søknadsskjema til Den 73. Nordnorske Kunstutstilling

Navn:
Adresse:
Postnr:

sted:

Kontonr.:

Telefon:

mobil:

E – post adresse:

Hjemmeside:

Oppgi kort tilhørighet til landsdelen:

Maks. 3 kunstverk per kunstner - ( en serie m. bilder = 1 verk).
Med serie forståes her: en rekke bilder/arbeider som skal oppleves/vises/selges samlet
som ett kunstverk. Juryen har ikke anledning til å plukke enkeltarbeider utav en serie.
Søker med følgende verk:
Teknikk:
Produsert år:
1. tittel:
Kort prosjektbeskrivelse:

mål:
h x b x d, ø /minutter

2. tittel:

Assuransesum/salgssum*:

Teknikk:

Kort prosjektbeskrivelse:

mål:
h x b x d, ø /minutter

Assuransesum/salgssum*:

Produsert år:
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3. tittel:

Teknikk:

produsert år:

Kort prosjektbeskrivelse:

mål:
h x b x d, ø /minutter

Assuransesum/salgssum*:

For film/video, lyd, performance og andre framføringer oppgis varighet i min. For stedsspesifikt verk f.eks
performance legg ved en monterings skisse, finansieringsplan/budsjett og gjennomføringsplan.
Dette i tillegg til en eventuell link til film/video/lydfil. Om en performance er dokumenter, send link til film.
* Salgssum (inkl. 35% provisjon), oppgi evt. forskjell i pris med eller uten ramme. Er ikke kunstverket til
salgs, skriv enten privat eie (P.E) eller kunstners eie (K.E). Assuransesum (forsikringsverdi) er vanligvis
den samme som salgspris ved originale verk, eller en reproduksjonspris.
Utvidet prosjektbeskrivelse kan også legges ved søknaden.
Alle som blir antatt til andre juryering leverer i tillegg en tekst om kunstneren selv og verk(ene) på maks
50 ord som skal i katalogen.

Lykke til.

Vedlegg til søknaden
Digitale fotodokumentasjon av verk skal sendes inn. Minimum et foto, maks tre foto pr.verk.
Merk vedlagte filer med navn, og serier med verkstitler, evt. nummerert rekkefølge.
CV og navn skal ikke inngå i kunstverkene eller materialet som blir synlig for juryen.
NB! Innsendt dokumentasjonsmateriale sendes kun i retur etter forespørsel!

Søknadsfrist: 15. september 2018
Søknad m/vedlegg sendes til:


E-post: nordnorsken@bodokunst.no

For spøsmål kontakt:
Tlf. 75 52 23 22 e-post: nordnorsken@bodokunst.no / post@bodokunst.no

