Tips, hjälp och riktlinjer för din digitala ansökan till
Vårsalongen 2019.
Innan du fyller i din digitala ansökan så bör du läsa igenom sidan 2 i den »vanliga«
ansökningshandlingen. Se länk på föregående sida Ansökningsreglerna.
Det mesta av informationen där gäller även dig som ansöker digitalt. Resten läser du
om här nedan.
Om dina personuppgifter och kontaktinformation.
• Fyll noga i fullständiga personuppgifter för att underlätta kontakt mellan dig
och Liljevalchs.
• Ange korrekt e-postadress i din ansökan eftersom din personliga kod skickas
dit när din ansökan är registrerad. (Läs mer nedan om hur koden används.)
• För att läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPRDataskyddsförordningen gå till www.liljevalchs.se/om/gdpr
Använd din personliga kod om du vill logga in igen för att ändra något i
din ansökan.
• Din personliga kod används tillsammans med ditt personnummer om du vill
logga in igen för att göra eventuella ändringar i din ansökan. Du kan göra
ändringar i din ansökan fram till den 19 oktober kl. 23.59.
• Du kan logga in efter den 19 oktober för att se din ansökan, men då är det inte
längre möjligt att göra några ändringar i den.
• Ange ditt personnummer (10 siffror) inklusive bindestreck (xxxxxx-xxxx) i den
övre rutan.
• Ange din personliga kod i den undre rutan. (Koden skickas till din e-post
första gången du registrerat dina uppgifter i ansökan.)
• Klicka sedan på knappen Klicka här för att logga in.
Så här ska fotografierna av dina verk laddas upp.
• Ladda upp 1 st fotografi per verk. (För tredimensionella verk max 3 st
fotografier.)
• Fotografier av verken laddas upp i formatet .jpg. eller .jpeg. Maxstorlek: 5 MB.
• Du kan också ladda upp kompletterande filer i formaten .pdf, .doc, .docx.
Detta är till för projektbeskrivningar, ritningar m.m. om du söker t.ex. med en
installation. (Obs. får ej innehålla fotografier.)
Så här ska video-/audioverk laddas upp.
• Du får endast ansöka med ett video-/audioverk.
• Video-/audioverk laddas upp vid Verk 1. Kryssa i rutan för video-/audioverk så
fälls en grön ruta ut där du laddar upp filen, samt anger teknisk info om
verket.
• Ange speltid, samt egentligt format, storlek och upplösning, om det skiljer sig
från filen du laddat upp. (Observera att informationen är mycket viktig för

•

•
•
•

•
•

juryns bedömning, dvs. vilken kvalitet av ditt video-/audioverk som finns att
använda i utställningen.)
För den komprimerade videofilen du laddar upp gäller följande:
Maxupplösning 720x576 pixlar
Maxstorlek 90 MB
Tillåtna format: .mov, .mpeg, .mpg, .mp4
Vi rekommenderar att du använder videokodningsformatet H.264 vid
skapandet av filen.
För audioverk gäller formatet .mp3
Om din video-/audiofil inte kan laddas upp på det sätt som beskrivs ovan ska
du istället skicka in den via www.wetransfer.com till video@stockholm.se .
Obs! Fyll i ditt namn samt personnummer i meddelanderutan.
Om ditt verk antas till Vårsalongen kontaktar vi dig angående visningsformat.
Har du särskilda önskemål om hur verket ska visas, fyll i dessa i rutan Ev.
övrig information för presentation/pris, så att juryn kan ta ställning till dem.

Tag bort enstaka verk du laddat upp/Tag bort hela ansökan.
• Längst ner vid varje verk finns Tag bort verk. Om du klickar på den kommer
all info, text samt bilder att raderas för det verket och fälten töms.
• Om du ångrat dig och inte vill söka till Vårsalongen 2019, klicka på den röda
knappen allra längst ner; Tag bort ansökan. Hela din ansökan kommer att
raderas och alla fält kommer att tömmas.
Tänk noga över det pris du sätter på ditt/dina verk!
• När du bestämmer priset på ditt verk (och antal, om verket säljs i upplaga) ska
summan inkludera allt som köparen ser, dvs även ram och liknande, samt
Liljevalchs provision om 30%.
• Det pris du anger i din ansökan är bindande.
Anmälningsavgift och upplysningar.
• Anmälningsavgiften är 300 kr.
• Vi ser helst att du betalar med kort direkt i den digitala blanketten. Använd
knappen Spara och betala med Visa/Mastercard. Du kommer att skickas
vidare till Dibs för säker kortbetalning.
• När din betalning är genomförd via Dibs kommer knappen Spara och betala
med Visa/Mastercard ändras och texten ”Din ansökan är betald” visas nästa
gång du loggar in.
• Om du väljer att betala med Plusgiro ska avgiften sättas in på PG 31066-4
(Liljevalchs/Stockholms kulturförvaltning). Obs! Märk din betalning med
namn och personnummer.
• Anmälningsavgiften måste vara inbetald senast den 19 oktober 2018, annars
kommer juryn ej att bedöma din ansökan.
• Upplysningar om Vårsalongen 2019 lämnas av Liljevalchs f.r.o.m. 8 augusti
måndag–fredag kl. 9.00–12.00 på telefon 08-508 31 330, eller via mail
varsalongen@stockholm.se

Inlämning av antagna verk
•

Om du blir antagen ska verken lämnas in i mitten av december. Plats meddelas
senare.

Till sist…
• Kom ihåg att din ansökan är ett bindande avtal mellan dig och Liljevalchs.
Lycka till med din digitala ansökan!

