
  

SØKNADSVEILEDNING 2019  
  
Søknadsfrist onsdag 6. mars kl. 15.  
  
 
GENERELLE OPPLYSNINGER  
 
Alle billedkunstnere med tilknytning til Trøndelagsfylkene (født, bosatt, studerer) kan søke. Man kan 
søke med alle typer kunstuttrykk, maks. fire arbeid per søker. Søknad sendes inn digitalt via 
hjemmesiden www.trondelagsutstillingen.no.  
Juryering skjer i to trinn:  

● Førstejuryering 18.- 20. mars (digitalt materiell)  
● Andrejuryering 8. – 10. mai (originalarbeider)  

 
Jurymedlemmer 2019 - 20: Charlotte Rostad, Barbro M. Tiller og Gabriel Johann Kvendseth.  
 
Trøndelagsutstillingen 2019 vises ved: 

● Trøndelag senter for samtidskunst: 25. mai - 4. august 
● Levanger Kunstforening: 5. oktober - 27. oktober 

  
  
SØKNADSPROSEDYRE  
 
Førstejuryering  
Søknadsskjema fylles ut på www.trondelagsutstillingen.no. Bildedokumentasjon lastes opp på samme 
sted.  

● Innsending via hjemmeside: 21. januar – 6. mars kl. 15.00  
● Forsendelse av vedlegg per post må være poststemplet senest 6. mars  
● Adresse: Trøndelagsutstillingen, Fjordgata 11, 7010 Trondheim  
● Resultatet av førstejuryering sendes i e-post i løpet av uke 13/14.  

  
MERK! Utfylling av skjema på hjemmeside må gjøres uansett om du sender/leverer USB.  
  
Bildedokumentasjon  
Hver søker kan sende dokumentasjon på inntil 3 arbeider til juryering.  
  

● Fotomaterialet må ha høy kvalitet: Størrelse minst 1MB og maks 2MB, 300 dpi i 
billedformatet jpg.  

● Vennligst presenter dine arbeider på nøytral bakgrunn.  
● Alle søknadsbilder må merkes med: tall_tittel_år.jpg  
● Eksempel: 1_jpg, 2_elg_2018.jpg, 3_skulptur_2017.jpg osv.  
● MERK! Filnavnet skal IKKE inneholde kunstnerens navn grunnet anonym juryering.  
● Todimensjonale arbeider dokumenteres med 1 digitalt bilde pr. arbeid.  

http://www.trondelagsutstillingen.no/


● Tredimensjonale arbeider dokumenteres med 1 bilde av hele arbeidet og 1 detaljbilde (må 
merkes med «detalj» i tillegg til tittel på arbeidet). Eksempel: 2_elg_detalj_2018.jpg  

  
Video og andre audiovisuelle arbeider  

● Lastes opp på søknadsskjema med et stillbilde som merkes: stills_tittel_år.jpg.  
● spesifiser videoens lengde, filformat og hvordan du ønsker at videoen skal vises  
● For videoarbeid kan det til førstejuryering vises maks. 3 minutter.  
● Last opp videoen for eksempel på vimeo.com og kopier link til URL i søknaden.  
● Eller bruk en filoverføringstjeneste (We transfer eller lignende) eller send 

DVD/minnepinne som merkes med arbeidets tittel, produksjonsår, og varighet.  
● Vennligst fjern kunstnerens navn fra plakat før/etter tekst i selve verket, grunnet anonym 

juryering.  
  
MERK! Fotografier av verk som blir antatt kan bli brukt i katalogen, på nettet og i andre 
promoteringssammenheng uten at kunstneren eller fotografen ytterligere blir informert eller honorert.  
  
Prosjektbeskrivelse  
Legg ved en kortfattet prosjektbeskrivelse (maks. 1/2 A4-ark) med ytterligere informasjon om ditt 
verk/prosjekt. Gjelder spesielt prosjekt som ikke er gjennomført, installasjon, stedsspesifikke og 
konseptuelle verk og performance. MERK! Prosjektbeskrivelsen skal ikke inneholde navn på søker.  
  
Andrejuryering  

● Arbeider som leveres inn til andrejuryering må være klare for visning med ferdigmonterte 
oppheng og tydelige monteringsanvisninger, skulptur med sokkel eller lignende.  

● Originalarbeider merkes på baksiden med tildelt søkernummer, tittel og produksjonsår.  
● Arbeidene må være forsvarlig innpakket slik at de tåler transport.  
● Arbeider som sendes per post/frakt eller lignende merkes ”Trøndelagsutstillingen”  
● Beskjed av resultatet blir sent umiddelbart etter at andrejuryering er avsluttet og verk som 

ikke antas må hentes mandag 13. mai.  
● Arbeider som er sent inn per post/frakt vil bli returnert på samme måte.  

  
  

  
Med vennlig hilsen  
TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE  
TRØNDELAGSUTSTILLINGEN  
 


