
Anmälan - Konstveckor för barn & unga 2022

Så anmäler du din klass till utställning
För att medverka i utställningen väljer varje klass ett verk av våra 13 utvalda verk som ni på valfritt sätt  
inspireras av. För att få så stor spridning i utställningen som möjligt kan max 4 klasser välja ett och samma 
verk, först till kvarn! 

Till varje verk finns exempel på uppgifter men inspirationen är fri och vi är öppna för all möjlig tolkning och 
all sorts konst. Video, måleri, ordkonst, foto, slöjd, hantverk, porträtt, skulptur som hanterar stora och små 
ämnen. Staden, kroppen, hbtq, drömmar, politik, förebilder, klimatet mm mm. 

• Anmäl din klass senast 14 januari 2022 genom att skicka oss nummer på valt verk, namn på er  
 skola och årskurs till: konsthallen@harnosand.se 

• När vi tagit emot er anmälan skickar vi högupplöst bild av de verk ni valt.  
 Alla offentliga konstverk finns även att se och läsa mer om på vår digitala konstvandringsguide:  
 www.harnosand.se/konstvandring 

• Färdiga verk lämnas in på konsthallen 3-4 februari 2022 kl. 08:30 – 16:00. 

• Verken hämtas 22-23 mars 2022 kl. 08:30 - 16:00.

• Utställningen invigs med vernissage fredag 18 februari 2022, alla är välkomna!

• Utställningen pågår 18 februari - 12 mars 2022. 

18 februari  - 12 mars 2022 visas den årliga utställningen ”Konstveckor för barn  
& unga” med verk av elever i Härnösands kommun. Temat för 2022 är att låta 
eleverna på olika sätt inspireras av offentliga konstverk i Härnösand. 
Resultaten visas i utställningen tillsammans med fotografier av originalverken.

Verk nr 1
Konstnär: Annie Ahl. Titel: ”Arietes Mystica”.  
Placering: Franzéngatan, Härnösand.

Tips på uppgift: Undersök kroppens olika delar och 
funktioner, gör avgjutningar, måla med hela kroppen.  
Gör stop-motionfilmer där ni arbetar med positioner.

Verk nr 2
Konstnär: Carolina Falkholt Titel: ”Häxan”  
Placering: Holmgatan, Härnösand.

Tips på uppgift: Carolina Falkholt arbetar i sin konst 
med jämställdhet, genus och sexualitet. Arbeta fram 
ett verk som belyser temat.  
Måla dina favoritfärger, arbeta i storformat eller  
använd sprayfärg som material för att skapa ett verk.



Verk nr 3
Konstnär: Elina Metso. Titel: ”Kulturrået”.  
Placering: Fyren, Storgatan 12, Härnösand.

Tips på uppgift: Gör ett porträtt av dig eller en kompis 
och låt någon detalj i bilden avslöja vad du eller hen 
tycker om att göra.

Verk nr 4
Konstnär: Hagbart Solløs. Titel: ”Evolution”. 
Placering: Ett verk i 3 delar, 1 på Härnösands torg och 
2 på Mellanholmen.

Tips på uppgift: Gör egna små skulpturer som efter-
liknar verket eller gör verk i valfri teknik som uttrycker 
skulpturens titel ”Evolution”.

Verk nr 5
Konstnär: Johanna Strand. Titel: ”Hushästarna”.  
Placering: Härnösand Hästsport Arena.

Tips på uppgift: Hur ser en Huskrokodil, Husko eller 
en Husgädda ut? Konstnären tog även fram symönster 
till detta verk. Använd dig av grundformen och sy dina 
egna hästar.

Verk nr 6
Konstnär: Paulina Reficul. Titel: ”Akvarium”.  
Placering: Mellanholmen, Härnösand.

Tips på uppgift: Avbilda ditt favoritdjur eller ett djur 
du har en fobi för.



Verk nr 8
Konstnär: Bo Lidgren Titel: ”Vinterlandskap”. 
Placering: Telegrafgränd, Härnösand.

Tips på uppgift: Gör ett landskap, fånga en rörelse i 
bild eller i ett fotografi, arbeta med temat energi/miljö/ 
eller skulptera egna vindsnurror.

Verk nr 9
Konstnär: Elme Ämting-Selja Titel: ”Dïjrede” .  
Placering: Härnösands torg.

Tips på uppgift: Visualisera i bild ett budskap för  
något du tycker är viktigt, gör ett porträtt på din idol.

Verk nr 7
Konstnär: Berndt Helleberg. Titel: ”Lekskulptur”.  
Placering: Mellanholmnen, Härnösand. 

Tips på uppgift: Gör en teckning eller modell över din 
drömlekpark eller måla de former och färger du ser när 
du tittar på skulpturen.

Verk nr 10
Konstnär: Anna Kristensen. Titel: ”Pärlhalsbandet”.
Placering: Härnösands Central.

Tips på uppgift: Skulptera egna pärlhalsband,  
gör mobiler eller gör ett verk av pärlplattor. 



Verk nr 11
Konstnär: Oscar Kaleva Karlsson. Titel: ”Office Space”.
Placering: Storgatan (i närheten av stentrapp mot 
Rådhuset) Härnösand.

Tips på uppgift: Konstnären Oscar Kaleva Karlsson 
arbetar med återvunnet material. Hitta spillvirke eller 
använd skräpmaterial och bygg egna verk och skulpturer.

Verk nr 14
Konstnär: Du/ni Titel: ”?”.
Placering: Plats i Härnösand.

Tips på uppgift: Om du fick göra ett verk någonstans 
i Härnösand, vilket plats skulle du välja och vad skulle 
du göra? Fotografera platsen och gör en modell eller 
en bild av ditt konstverk.

Verk nr 13
Konstnär: Daniel Franzén. Titel: ”Scenografi för Alfhild”.
Placering: Ett verk i fyra delar på Härnösands torg.

Tips på uppgift: Gör ett eget mönster eller ett porträtt 
av en känd Härnösandsbo. Om du fick skriva ditt namn 
någonstans i Härnösand vart skulle det vara då? 

Verk nr 12
Konstnär: Staffan Westerlund. Titel: ”Här nu (Sand)”. 
Placering: Skeppsbron ( Vid entré Frist Hotel stadt).

Tips på uppgift: Här nu (Sand) Arbeta med ordlekar 
när du gör dina verk eller utifrån teamat ”Härnösand”.



Till Härnösand Hästsport Arena har Johanna Strand 
utformat en konstnärlig gestaltning. En symbolisk 
karaktär speci�kt till denna plats - Hushästen. I olika 
skepnader be�nner sig hushästarna på �era platser 
där de bjuder in till nya tankar, samtal och möten. De 
vill berätta om hästens vänskaplighet, intelligens, 
kra�fullhet, rörelse och dynamik på ett lekfullt och 
vördnadsfullt sätt. Hushästarna står för gemenskap 
och delaktighet och ska ge besökaren motivation, 
självförtroende och lust.

HUSHÄSTEN - MÖNSTERMALL                      © Johanna Strand 2015

SKAPA DIN EGNA 
HUSHÄST


