SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSSKAP I NFUK
Medlemskap skjer på bakgrunn av juryering. Antall søkere er begrenset.
Navn:
Adresse:
Mobil/telefon:
E-post:
Søknaden gjelder medlemsopptak:
år: 20 ……
(Sett kryss) for VÅR ……… eller HØST ………
INNSENDINGSFRIST / JURYERINGSDATOER, se www.nfuk.no (se første side/HJEM).

Slik gjør du
Start søknaden med å gå på www.deltager.no, søk på forening NFUK. Velg linjen som omhandler NFUK
medlemskap. Skriv inn søkers navn, e-post adresse og telefon nr. og gå videre til betaling av juryeringsavgiften
på kroner 500. Beløpet refunderes ikke. Det er begrenset antall søkere per gang, og din reservasjon er bindene.
Betalingen gjelder for eventuelt hele søknadsprosessen.
Søknaden fortsetter:
Gå inn på nettsiden til NFUK – BLI MEDLEM http://nfuk.no/bli-medlem
Les veiledning for søknadsprosessen og last ned og fyll ut skjemaet: Søknadskjema for medlemskap i NFUK
1. Velg 5 kunstverk fra de siste 3 år, som du får fotografert og lagret som filtype jpg., ca. 1-2 Megabyte.
2. Fyll ut søknadskjemaet med informasjon om søker og om 5 kunstverk
3. Lag en uttalelse (credo) som nærmere beskriver søkerens kunstneriske visjon.
(Kort formulert, maksimalt én A4 side.)
4. Lag en epost og send søknaden til soknad@nfuk.no
Vedlagt foto av de 5 kunstverk (digitale filer) og uttalelsen (credo).
5. Alternativt til epost kan du be om å få oppgitt postadresse dersom det er mer hensiktsmessig.
6. Du vil få tilbakemelding etter ca. 1-3 uker fra Jurysekretariatet om at selve søknaden er mottatt/lesbar og
filene er ok. Søker selv må følge opp hvis tilbakemeldingen uteblir og melde fra om dette.
7. FØRSTE JURYERING: Fagjuryen gjennomgår/vurderer alle innsendte verk og søkerne får skriftlig svar:
- Kandidater som får avslag på søknad mottar faglig begrunnelse for juryens avslag om medlemskap.
- Kandidater som er videre til annen juryering bekreftes med innkalling og tid og sted for fremmøte.
8. ANNEN JURYERING: Møt opp i god tid 1700 - 1800 for registrering. HUSK Å TA MED ved fremmøte:
5 innsendte kunstverk i original (for visning for fagjuryen) og kopi av søknadskjemaet.
Kunstverkene skal være merket med nummer, tittel, størrelse og navn, i overensstemmelse med informasjon
oppført på dette søknadskjemaet. (To-dimensjonale verk merkes på baksiden av kunstverket).
9. Ved personlig oppmøte får du vite resultatet samme kveld og kan ta med deg kunstverkene hjem.
Beregn ventetid. MERK: Uavhentede kunstverk, emballasje og forsikring er ikke NFUKs ansvar!
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Tittel (5 kunstverk til juryering)

Format

Teknikk/Metode

For juryen

KUNSTVERKENE MÅ merkes i henhold til dette søknadskjemaet. Hvis ikke, kan juryering avvises.

Hvordan fikk du vite om NFUK?
Fra internet …. Annonser ……. .Fra bekjente ……. Annen måte: ……………………………………………………………………………………………..

Jeg søker medlemskap i NFUK og forplikter med til å rette meg etter NFUKs vedtekter og informasjon fra Styret
Dato: ________________ Signatur: ______________________________________________
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