
Vårsalongen 2021 
konst & hantverk 

Arrangeras av Föreningen Konstformer i Upplands-Bro 

 

Vill du visa upp din konst/konsthantverk digitalt från Konsthallen 
och kanske bli Årets Upplands-Brokonstnär 2021? 

 

Vilka blir Årets Upplands-Brokonstnärer i år? Under utställningstiden röstar besökarna 
fram en konstnär och en konsthantverkare som båda vinner titeln Årets Upplands-
Brokonstnär 2021. Vinnarna får en gemensam utställning i Konsthallen i december. 
 

Regler:  

Medverkande ska vara minst 16 år samt bosatt/konstnärligt verksam i Upplands-Bro  

✓ Vi tar emot ett verk per konstnär/hantverkare (måleri, skulptur, textil, foto, keramik med 

mera). Verket ska vara till salu   

✓ Konstverken hängs upp i mån av plats (max mått 100x100 cm)  

✓ Sköra verk som keramik och glas kommer med i mån av plats i våra glasvitrinskåp  

✓ Verken får inte ha visats i Konsthallen tidigare  

✓ Varje konstverk ska vara märkt med konstnärens namn o telefon samt verkets titel och pris 

Gärna en mailadress också  

✓ Allt skall vara försett med upphängningsanordning.   Efter utställningstiden hämtas verken 

måndagen den 7 mars  kl 12-17  

✓ Vårsalongen kan inte ansvara för inlämnade verk. Utställningslokalen är obemannad  

 

Viktiga datum för Vårsalongen 

✓ 6/2-7/4   Utställningsperiod digitalt från Konsthallen, kulturwebben och i sociala medier 

✓ 3/2  kl.13-18   Inlämning av verk i Konsthallen, Kulturhuset i Kungsängens centrum   

✓ 4/2  Juryn bedömer. Info sker via mejl efter kl. 12.00 om man har blivit antagen eller ej 

Hämtning av ej antagna verk denna dag mellan kl. 14-19  

✓ 6/2 kl.13:00 Öppning av Vårsalongen  kl 13.00, Tyvärr ingen vernissage pga av Covid-19  

✓ 17/3 kl. 10.00 Rösträkning   kl.18:00   Årets Upplands-Brokonstnärer 2021 koras utan  

publik pga av Covid-19 

✓ 7/4  kl. 14-18 verken hämtas i Konsthallen 

  

Juryn består av personer ur Kultur- och fritidsnämnden, föreningen Konstformer, förra årets vinnare, 

samt en inbjuden utomstående konstnär med erfarenhet från jurybedömning. 

Mer information på: kultur.upplands-bro.se/konst  

Kontakt: e-post: konstformer@dinsida.se eller telefon: 070-6550654 


