
MITT - SALONG
6 april - 12 maj 2019
Mittsvensk konstsalong

Två regioner, fyra landskap

Jury Joachim Granit och Sofia Palmgren 

Konstpris delas av 

Lars Nittve och Isabella Nilsson 

Exercishallen Östersund

arr: Lat.63 art arena

MITT-SALONG 
Mitt-Salong är en jurybedömd konstsalong med målsättning att sätta fokus på vad som pågår i konstlivet i Sveriges mitters-

ta regioner, Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. En mötesplats för konstnärer och konstuttryck från regionerna på 62 

och 63 breddgraden.  Vi vill manifestera och lyfta fram konstnärernas arbeten inom detta geografiska område i en gemensam 

konstsalong. Med stora förhoppningar och stor entusiasm bjuder vi in till denna vårsalong.

Jury
Urvalsjuryn består av Joachim Granit kreativ och konstnärlig ledare för Färgfabriken i Stockholm. Sofia Palmgren curator, har 

arbetat i 10 år på färgfabriken, nu kulturförvaltningen samt Stockholms läns landsting med inköp och installation av konst på 

Nya Karolinska Solna (NKS)

Mitt – Salong pris 30 000 kr
Ett pris kommer att ges till utvald deltagande konstnärer av Lars Nittve och Isabella Nilsson. 

Lars Nittve (f.d konstchef Modern Tate, Lousiana Danmark, M+ och Museum of  Visual Culture Hong Kong..) 

Isabella Nilsson (f.d konstchef Uppsala Konstmuseum, Millesgården, Göteborgs konstmuseum, ständig sekreterare 

Kungliga Akademien för de fria konsterna..)



Vem kan söka?
Alla som har fyllt 18 år och bor, verkar eller har anknytning till regionerna Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. 

Vad kostar det?
Ansökningsavgiften är 100 kr och sätts in på ArtPlant Plusgirokonto 248746-0

Märk inbetalningen med ”Mitt-salong” och skriv personnummer och namn. 

Hur många verk får jag söka med? 
Du kan söka med högst 3 verk, varav högst en film/animation. Samtliga verk måste vara till salu.  Arbetena får högst vara 

tre år gamla. Salongen välkomnar konst i olika material och i alla dess uttrycksformer. Temat är fritt. Uppgifter om pris och 

antal som är till salu (Om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras i efterhand. Priset ska inkludera allt som 

köparen kan se, dvs ram och liknande samt Lat.63 art arenas provision på 30 %.

Hur skall jag göra om mitt bidrag är digitalt?
Du kan också söka med videokonstverk eller digitala konstverk. Skicka in materialet på minneskort eller USB minne i något av 

formaten .mpg, .mpeg, .mp4, .mov. Ljudverk ska vara i format mp3.  Vid webbaserade verk, ange URL-adress. 

Om du vill ha tillbaka USB eller minneskort så måste du uppge detta. 

Vart ska jag skicka min ansökan?
Du skickar in ifylld ansökan tillsammans med bifogade fotografier på dina verk (max 3 verk) via epost. 
Bifogade filer får inte överstiga sammanlagt 10 MB. Det går också att posta ansökan, observera att bilderna då inte 
får vara större än A4 format. Skicka fotokopior då inget material återsänds. 

Ansöknigsblanketten?
Blanketten kommer att vara tilgänglig f.o.m 11 feb 2019 och kan laddas ner från Lat.63 art arena 

webbsida. http://lat63.se/sv/

Vad händer med mina insända fotografier efter Jurybedömningen?
Fotografierna returneras inte till avsändaren, skicka därför inte original. Inget insänt material bevaras efter utställningen. Om 

ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks bidraget/en i utställningskatalogen. Bilderna kan komma att publiceras på 

webbplats och på facebooksida. 

När är sista anmälningsdatum? 
Ansökan ska vara insänd/poststämpel senast 7 mars 2019

När får man besked  
Alla får besked senast 18 mars

Om någon köper det som ställs ut, hur får jag betalt?
Vid försäljning av verk tar Lat.63 art arena 30 % i provision. Priset du anger på anmälningsblanketten skall därför 

inkludera detta samt om du är momspliktig. Betalningen av sålda verk sker efter utställningens slut.

Transport av verk 
Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Lat.63 art arena på Frösös park, Östersund. Samt eventu-

ell transportförsäkring liksom återtransport efter utställningens slut. 

Adressen är Infanterigatan 30, 831 32 Östersund

Vart kommer Salongen att vara?
Mitt-Salong 2019 kommer att ställas ut på Exercishallen Östersund. Lokalen är anpassad för konst och kulturverksamhet. 

Adress Infanterigatan 30, 831 32 Östersund

Vilka står bakom Mitt-Salong 2018? 
Lat.63 art arena står bakom konstsalongen. Salongen görs i samarbete med Jämtlands läns konstförening och med stöd 

av Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och Östersundshem. Mitt-Salong 2018 har också stöd av North 

Cultitude 6263 vars syfte är att skapa ett nätverk av konst och kulturskapare längs 62 och 63 breddgraden inom norden och 

på sikt jorden runt för att skapa gränsöverskridande samarbeten med konst och kulturprojekt. 

De nämnda regionerna ligger på 62 och 63 breddgraden. Projektledare är Andreas Brännlund.

Datum och annat
• Ansökningsperiod 11 feb - 7 mars 

• Ansökningsblanketten mailas till info@lat63.se. tillsammans med bilder på dina verk. 

• Alt. Vanlig post. Mitt-Salong c/o Bondsjö by 120- 87153 Härnösand. (Skriv avsändare)  

• Bifogade filer får inte överstiga sammanlagt 10 MB

• Ansökningsavgift 100 kr och sätts in på ArtPlant Plusgirokonto 248746-0.

• Märk inbetalningen med ”Mitt-salong” och skriv personnummer och namn. 

• Antal verk 3, varav högst en film/animation

• Utställningsperod 6 April - 12 Maj

• Besked 18 mars. 

• Utvalda verk måste vara på plats senast torsdag 28 mars

• Vid försäljining tar Lat.63 art arena 30% i provison 

• Lat.63 art arena webb:  http://lat63.se/sv/

• Lat.63 art arena Facebook https://www.facebook.com/lat63/

• North Cultitude 6263 webb http://northcultitude6263.com/

• Facebooksida/evenemang för Mitt-Salong 2019 

• Info. Mitt-Salong 2019  Andreas Brännlund Telefon: 070 7317076,  Epost: info@lat63.se. webb http://lat63.se/sv/



Ansökan till MITT-SALONG 2019
Namn

Adress

Postnummer och ort

Personnummer

Telefon

e-postadress

Verk 1.

Titel och årtal

Teknik, mått (eller speltid / film)

Upplagans storlek 

Antal till salu Pris

Juryns anteckningar

Verk 2.

Titel och årtal

Teknik, mått (eller speltid / film)

Upplagans storlek 

Antal till salu Pris

Juryns anteckninga

Verk 3.

Titel och årtal

Teknik, mått (eller speltid / film)

Upplagans storlek 

Antal till salu Pris

Juryns anteckningar

A   R

A = Antagen R = Refuserad, fylls i av Juryn

A   R

A   R

A   R
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