
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Pressmeddelande 11.8.2020 

 

KONSTRUNDAN 2020 på startlinjen! 

Under andra veckoslutet i september, lö-sö 12–13.9, ordnas Konstrundan för trettonde gången i Finland. 
Närmare 300 konstnärer, konsthantverkare och formgivare öppnar då sina dörrar för allmänheten. I år 
deltar aktörer från Hangö i syd till Enare i norr och från Eckerö i väst till Villmanstrand i öst. 
 

Alla deltagare finns presenterade i Konstrundans egen tidning som kommer ut nu i medlet av augusti samt 
på hemsidan www.konstrundan.fi.  
 

”Vi följer konstant med läget och som det ser ut nu så kan vi genomföra årets Konstrunda enligt 
plan”, säger projektledare Martina Lindberg. ”Eventuella förändringar meddelar vi om på vår 
hemsida och i sociala medier. Även om det totala målet är att komma upp till 15 000 besökare, så 
fördelas antalet på närmare 200 besökspunkter under hela veckoslutet, så det handlar inte om 
några stora folksamlingar. Alla besökare uppmanas att hålla fysiskt avstånd och iaktta gällande 
rekommendationer på besökspunkterna.” 

 
Stöd kulturen - köp lokalt! 
Den övergripande målsättningen med Konstrundan är att lyfta fram de kreativa personer, som genom sitt 
arbete berikar våra liv och vår vardag på så många olika sätt. Därtill erbjuder Konstrundan naturliga och 
värdefulla möten med allmänheten, där konstnären, hantverkaren och formgivaren får presentera sitt 
arbete och diskutera det med intresserade personer. 
 

Dessa möten betyder mycket för Konstrundans deltagare, som alla drabbats hårt av de utmaningar som 
samhället genomgått det senaste året. Utöver själva mötet är det därför också önskvärt att vi stöder våra 
lokala kreativa aktörer genom att köpa lokal konst och lokalt hantverk. Många utställningar och mässor har 
ställts in och det har inneburit stora ekonomiska utmaningar för många kreativa aktörer.  
 
Videopresentationer av deltagarna 
Som en plan B, ifall vi skulle bli tvungna att inhibera den fysiska Konstrundan, föddes idén om att alla 
deltagare skulle göra en kort presentationsvideo som vi lägger upp på vår hemsida. Hittills är det ungefär 
en tredjedel som nappat på den möjligheten och vi hoppas att många fler skickar in sina videor under 
augusti. Videosnutten ger en första inblick i vem man är på väg att besöka och på det här sättet kan man 
också ”titta in” hos deltagare som ligger för långt borta för ett fysiskt besök.  
 
Lotteri 
Liksom tidigare år har vi även i år ett lotteri med fina priser av de deltagande aktörerna. Varje besökare får 
fylla i en gratis lott på varje besöksställe. Årets lotterivinster presenteras i Konstrundan-tidningen och på 
Konstrundans hemsida. 
 
Konstens Fredag 11.9.2020 
Konceptet för Konstens fredag har förnyats i år. Tidigare har det under 
dagen ordnats några workshopar runtom i Svenskfinland. För att nå så  
många barn som möjligt har vi beställt en film av Malakta Films i Malax.  
Filmen distribueras till alla lågstadieskolor i Finland, både till svensk- 
och finskspråkiga skolor. Filmen görs på svenska men textas till finska  
och får därmed också en språkbadseffekt, som på ett roligt sätt  
presenterar svenskan i finska skolor. 

http://www.konstrundan.fi/


 
 

 

 

 

På filmen berättar konstnären Camilla Forsén-Ström om sig själv och sitt 
arbete. Därefter ger hon barnen en pedagogiskt genomtänkt uppgift, som de 
kan utföra i skolan eller i hemmet.  
 

”Årets uppgift heter Kunglig för en dag och den är uppbyggd så att   
  den uppmuntrar till kreativitet och skaparglädje och den baserar  
  sig på återvinning och material som barnen hittar i sitt hem”, säger  
  Camilla Forsén-Ström.  ”I arbetet används vanliga redskap som finns  
  i skolan och hemmet.”  
 

Med hjälp av filmen kan barnen utföra uppgiften själva, men lärare och 
föräldrar behöver hjälpa till med att samla ihop det material som behövs. 
Instruktioner finns på www.konstrundan.fi.  
 
Årets uppgift lanseras på Konstens Fredag 11.9.2020 på Konstrundans hemsida och på Facebook. Sedan 
hoppas vi att lärare och föräldrar laddar upp resultaten på Instagram. 
 

#konstensfredag    #taiteenperjantai    #konstrundan    #konstrundan2020 
 
 
 

Kontakta oss gärna för mera information: 
 
Projektledare Martina Lindberg nås på    044 977 0773 / konstrundan.aboland@gmail.com 
 
Utöver Lindberg har Konstrundan fem regionkontakter, som känner till de olika regionerna och fungerar 
som kontaktpersoner till deltagarna i respektive regioner. De är:  
 
    Leena Stolzmann i Östra Nyland   leena.stolzmann@gmail.com 
    Ida Taavitsainen i Helsingfors med omnejd    konstrundan.helsingfors@gmail.com   
    Jani A Purhonen i Västra Nyland    konstrundan.vastranyland@gmail.com      
    Christa Friberg i Österbotten      konstrundan.osterbotten@gmail.com  
    Leila Cromwell-Morgan Lönnroth på Åland  konstrundan.aland@gmail.com 
    Martina Lindberg i Åboland och Övriga Finland konstrundan.aboland@gmail.com  

 

www.konstrundan.fi 

 

 
 

                                

 

                                  

 Åbolands Hantverk rf är arrangör för Konstrundan.  

 

Ett varmt tack till de stiftelser som möjliggjort årets Konstrunda: 

 

 
 

 Stiftelsen Emilie och               Eugène, Elisabeth och   WILLIAM THURINGS 

Rudolf Gesellius fond              Birgit Nygréns stiftelse           STIFTELSE 
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