KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD

Namn:
Adress:
Postnummer:
Stad:

Inträdesansökan sida 1/2

Personnummer:
Ansökningsdatum:
Mobil:
E-mail:

Konstnärlig utbildning

Vänligen ange i format: Skola - Program - Studielängd - Examensår

Konstnärlig verksamhet

Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste åren. Bifoga gärna representativa bilder eller adress till hemsida.

Nyttjande av verkstan

Beskriv vad du vill använda verkstan till. Ge exempel på planerade projekt.

Planiavägen 28
131 34 Nacka

Tel. kontor: 08 716 98 06 mån-tis
Medlemmar: 08 716 98 19

E-mail: kkv@kkv.nu
Hemsida: www.kkv.nu

Postgiro 590 03-4
Org.nr. 80 20 04-6564
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Avdelningar

Markera vilka avdelningar du är intereserad av att använda.

Betong
Bronsgjuteri
Digital Printshop
Emalj

Foto
Högtryck
Koppartryck
Litografi

Metall
Monumentalatelje
Papper
Repro

Screentryck
Textil
Trä
Keramik

Tekniska kunskaper

Vänligen ange dina tekniska kunskaper specifierat för varje avdelning du vill använda.

Personliga referenser

Namn och telefonnummer (om möjligt medlem i KKV).

KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD (KKV) är avsedd för yrkesverksamma konstnärer.
KKV är en ideell förening som byggts upp och drivs av föreningens medlemmar. Syftet med KKV är att fungera som
verkstad för konstnärliga projekt utefter behov av utrustning och utrymme, inte att användas som permanent ateljé
eller för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning. Verkstaden tillhandahåller endast maskiner och
arbetsplats. Det finns ingen tekniker eller vaktmästare anställd. Du ansvarar själv för skötsel och ordning. Du håller
själv med arbetsmaterial och verktyg. Verkstadens försäkring gäller ej personskada, medlemmars tillhörigheter eller
självförvållad skada. Du bör därför se till att ha en gällande ansvars- eller olyksfallsförsäkring.
För information och genomgång om hur verkstaden fungerar är det obligatoriskt att som ny medlem i
KKV, innan arbete påbörjas, kontakta den avdelningsansvarige för den avdelning du tänker jobba på.
Kontaktinformation för avdelningsansvariga hittar du på vår hemsida under ‘Verkstäder’.
Det är viktigt att du tar del av och följer KKV's ordningsregler, stadgar och brandsäkerhetsföreskrifter.

Jag har tagit del av ovanstående, samt även kommer att ta del av KKV's ordningsregler, stadgar och
bransäkerhetsföreskritter och förbinder mig härmed att följa dessa:

Signatur
Behandlat av styrelsen:
Planiavägen 28
131 34 Nacka

Tel. kontor: 08 716 98 06 mån-tis
Medlemmar: 08 716 98 19

E-mail: kkv@kkv.nu
Hemsida: www.kkv.nu
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