
VEM FÅR SÖKA TILL SKARABORGSSALONGEN Hjo 2022?  
Alla. Enskilda personer såväl som grupper är välkomna att ansöka.  
 
VAD KOSTAR DET?  
Anmälningsavgiften är 250 kronor och betalas i samband med ansökningen. Detaljerad information om 
betalning finns i webbormuläret. Ansökan är ej giltig förrän inbetalningen är Kulturkvarteret Pedagogien 
tillhanda.  
 
HUR LÄMNAR JAG IN EN ANSÖKAN?  
Ansökningsperioden är mellan 24 januari och 9 mars 2022. Du ansöker via webbformuläret på som 
finns på sidan https://hjo.se/Kultur_turism_fritid/skaraborgssalongen-2022/ 
 
VAD SKA JAG SKICKA IN?  
I webbformuläret fyller du i en ansökningsblankett samt laddar upp fotografier av dina verk. Du ansöker 
inte med själva föremålen/ verken utan med fotografier av dem i jpeg, png eller pdf-format. Observera 
att måtten på verken måste anges i ansökningsblanketten, det är viktig information när juryn gör sitt 
urval. Om du söker med ett videoverk ska du skicka in i något av formaten .mpg, .mpeg, och mp4,. 
Ljudverk ska vara i format mp3. De som blir antagna kontaktas för instruktioner om visningsformat. 
Din film kan komma att visas i ett filmprogram med andra konstnärer. Om du har en installation som 
inte kan visas i ett program är det viktigt att redan i ansökan bifogar en utförlig beskrivning av hur du 
vill att verket ska visas.  
 
HUR MÅNGA VERK FÅR JAG SÖKA MED?  
Du kan söka med högst tre konstverk i samtliga konstnärliga tekniker. De skall vara färdiga för hängning 
och presentation. Verken får vara högst tre år gamla och ska helst inte ha varit utställda tidigare. Upp-
gifter 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 ser (d v s inklusive ram och liknande samt Kulturkvar-
teret Pedagogiens provision om 30 procent)  
 
SÅ HÄR SKA BIDRAGEN MÄRKAS  
Bilderna/filmerna du laddar upp ska märkas så att de går att para ihop med bidragen du anger i blan-
ketten (1,2,3 osv).  
 
VAD HÄNDER MED MINA INSÄNDA FOTOGRAFIER EFTER JURYBEDÖMNINGEN?  
Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av fotografierna i en utställningskatalog. 
Att du sänder in fotografier och ansökan betyder att du ger tillstånd att utan ersättning låta Kultur-
kvarteret Pedagogien reproducera utställda verk på internet, i katalog och övriga tryck för Skaraborgs-
salongen 2022 såsom marknadsföring och dokumentation. Det betyder också att du godkänner att 
fotografiet erbjuds till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Skaraborgssa-
longen 2022.  
 
NÄR OCH HUR FÅR JAG REDA PÅ OM JAG KOMMIT MED?  
Juryns utslag sänds ut per e-post under vecka 16. De som har antagits får närmare information om 
inlämning av antagna verk, rutiner för försäljning osv.  
 
JAG HAR BLIVIT ANTAGEN, NÄR SKA JAG LÄMNA IN MINA VERK?  
Inlämning kommer att ske under vecka 22 och 23. 
Utlämning efter utställningens slut sker under vecka 40.  
Om du inte har möjlighet att själv sköta inlämning/utlämning går det bra att någon annan gör det åt dig.  
 
PACKNING OCH TRANSPORT AV VERKEN  
Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Kulturkvarteret Pedagogien samt 
eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.  
 

https://hjo.se/Kultur_turism_fritid/skaraborgssalongen-2022/


OM NÅGON KÖPER DET JAG STÄLLER UT, HUR FÅR JAG BETALT?  
Vid försäljning av de utställda bidragen tar Kulturkvarteret Pedagogien ut en provision om 30 procent. 
Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får be-
talt, med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/ köparna erlagt full betalning, och betalningen 
sätts in på det konto du anger vid inlämning av verken.  
 
OM JAG BEHÖVER MER INFORMATION, VART RINGER JAG? 
Om du har frågor kontakta Maria Setzer, Kulturstrateg, på telefonnummer 0503-35453. Avsatt tele-
fontid är satt till tisdagar kl. 9:00 - 11.00 och torsdagar kl. 13.00 - 15.00 under perioden vecka 4 till 
vecka 10. Det går också bra att maila till maria.setzer@hjo.se. 
 


