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PRESSMEDDELANDE 24.1.2020 

PLATSERNA, FÄRDIGA - KONSTRUNDAN 2020! 

Nu är det aktuellt att lämna in ansökan för att delta i årets Konstrunda! Under andra vecko-slutet i 

september ordnas den trettonde Konstrundan i Finland, lö-sö 12–13.9.2020. Då öppnar konstnärer, 

hantverkare och formgivare sina ateljéer för allmänheten i hela landet.  

Ansökningstiden har börjat och nu kan alla kreativa aktörer lämna in sin ansökan, senast 

fredagen den 21 februari. Ifjol fick vi nästan 280 ansökningar in, i år hoppas vi på över 300 

ansökningar. För att delta i Konstrundan ska man vara en aktiv och professionell konstnär, 

hantverkare eller formgivare, på heltid eller deltid.  

Konstrundan startade som ett finlandssvenskt evenemang, men vi är väldigt glada över deltagare 

med annat än svenska som modersmål och vi ser gärna flera deltagare från de två- och 

finskspråkiga regionerna. Därmed hoppas vi att alla kreativa aktörer sprider information om 

Konstrundan i sina nätverk. 

Som deltagare får man synlighet, nya kontaktnät, möjlighet till direkt försäljning och framför allt 

genererar Konstrundan många möten med konstintresserade människor! 

Sedan september har Konstrundan en ny projektledare i Martina Lindberg. ”Att få jobba med och 

för vårt lands kreativa aktörer upplever jag som väldigt värdefullt. Deras arbete berikar vår vardag 

på många olika sätt, men det är lätt att ta konsten och skapandet för givna. Genom Konstrundan 

presenterar vi personen och processen bakom den slutprodukt som vi ser”, säger Martina. 

Utöver Martina har Konstrundan fem regionala ombud, som känner till de olika regionerna och 

fungerar som ansvars- och kontaktpersoner. De är:  

Leena Stolzmann i Östra Nyland; Ida Taavitsainen i Helsingfors med omnejd; Jani A Purhonen i 

Västra Nyland; Christa Friberg i Österbotten samt Leila Cromwell-Morgan Lönnroth på Åland. 

 

För mera information: projektledare Martina Lindberg 
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