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PRESSMEDDELANDE 18.1.2021 

DAGS ATT SÖKA MED TILL KONSTRUNDAN 2021!   

Nu är det aktuellt att lämna in ansökan för att delta i årets Konstrunda! I år ordnas Konstrundan 

under första veckoslutet i september, 4-5.9.2021. Då öppnar professionella aktörer inom konst, 

hantverk och formgivning dörrarna till sina ateljéer för allmänheten. 

             Ansökningstiden är 21.1-21.2.2021, ansökan fylls i på hemsidan www.konstrundan.fi. 

Konstrundan är ett nationellt projekt, i fjol hade vi deltagare från Hangö i syd till Enare i norr och 

från Villmanstrand i öst till Eckerö i väst. Målet för år 2021 är att samla över 300 deltagare och 

över 16 000 besökare. 

Konstrundan har i Finland ordnats sedan år 2008. Det övergripande målet är att stöda de kreativa 

aktörerna i deras yrkesutövande. Som deltagare får man synlighet, nya kontakter, möjlighet till 

direkt försäljning och framför allt genererar Konstrundan många möten med konstintresserade 

människor. Konstrundan är gratis för såväl deltagarna som besökarna. 

Då årets deltagare är valda presenteras de på hemsidan och i Konstrundan-tidningen, som ges ut 

på sommaren. Med dessa kan man i god tid planera vilka ateljéer man vill besöka under 

Konstrundanveckoslutet. 

“Väldigt många kreativa aktörer har drabbats hårt av coronapandemin och behöver nu stöd och 

uppmuntran samt förstås också köpande kunder. Att köpa konst eller hantverk direkt av 

konstnären eller hantverkaren ger ett stort mervärde för bägge parter,” säger Konstrundans 

projektledare Martina Lindberg. “Under besöket i ateljéen får man bekanta sig med 

arbetsprocessen bakom slutprodukten och man har möjlighet att diskutera direkt med 

konstnären”. 

Martina fungerar som också regionkontakt för Åboland och därtill har Konstrundan sex regionala 

ombud, som fungerar som ansvars- och kontaktpersoner i de olika regionerna. De är: 

Leena Stolzmann i Östra Nyland, Ida Taavitsainen i huvudstadsregionen, Jani A Purhonen i Västra 

Nyland, Oona Haapamäki i Österbotten och Leila Cromwell-Morgan Lönnroth på Åland. År 2021 

har Norra Finland fått en egen regionkontakt i Ami Avellán. 

 

För mera information: projektledare Martina Lindberg 
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