
 

NK/NKOA-SEMINARET «LEVE AV EGEN KUNST» 

Tid: Fredag 22. mars 2019, kl. 09–15  
Sted: SENTRALEN i Oslo, Produksjonsrom 1 i 4. etg. inngang i Øvre Slottsgate 3 

Synlig og salgbar 
Mange kunstnere ønsker større synlighet og salg av produkter og verk – eller generell aktualisering av 
sin kunstnervirksomhet ovenfor gallerier, forhandlere, visningssteder og media. Ofte arbeider 
kunstneren på egen hånd, og markedsføring og tilstedeværelse i media kan for mange virke vanskelig, 
både teknisk og sosialt. Så hvordan få det til? Noen kunstnere har produkter til salgs via forhandlere, 
andre via eget salgsledd, i form av egen nettbutikk og verkstedutsalg. Enkelte kunsthåndverkere 
befinner seg i skjæringspunktet mellom galleriet og designbutikken og noen synes det er vanskelig å 
finne sin plass derimellom. 

Seminaret skal inneholde matnyttig informasjon, virkemidler og metode i forhold til promotering og 
salg; bl.a. bruk av instagram, bygge egen nettside, kontakt med presse, prissetting/-kalkyle og salg. 

PROGRAM 
Kl. 09:00 – Registrering og kaffe 

Kl. 09:30 – Velkommen ved Kristin Klette NK og Cathrine Kullberg, NKOA 

Kl. 09:35 – Merkevarebygging og tilstedeværelse i sosiale medier 
Pernille Elverhøy Tårnes og Kristine Karlsen fra KVASS kommunikasjon (kvasskommunikasjon.no) 
arbeider med merkevarebygging og digital markedsføring med vekt på kunst- og kulturfeltet.                 
De forteller om verktøy kan man bruke for å gjøre seg og sin produksjon synlig – for eks. Instagram.   

Kl. 10:20 – Kunsthåndverker om synlighet og salgbarhet  
Smykkekunstner Kaja Gjedebos smykkekolleksjoner selges gjennom forhandlere og i egen webbutikk 
(kgd.no). Gjedebo har en aktiv holdning til merkevarebygging, salgskanaler og bruk av sosiale medier. 

Kl. 10:45 – Lage din egen webside, hva skal til? 
Jørgen Håland (jhaland.com) har master i design/visuell kommunikasjon og jobber som frilans visuell 
strateg innen grafisk design og merkevarebygging. Håland vil fortelle hvordan man kan lage sin egen 
nettside – uten koding, og fordeler og ulemper ved flere ulike web-plattformer. Håland vil også snakke 
om hva som skal til for å starte på en egen visuelle personlighet. 
 
– Kl. 11:30 Lunsj – 

12:30 – Pressedekning: hva med aviser og magasiner? 
Cecilie Molvær Jørgensen, redaktør i magasinet Bo Bedre. Hun er mangeårig journalist, og har fulgt 
norsk kunsthåndverk og skrevet jevnlig om feltet i magasinet. Hvordan kan kunstneren nå fram til 
redaksjon og desk? 

Kl. 13:00 – I galleriet: om salg, prising, mva og kunstavgiften 
Irija Øwre, daglig leder i Galleri Format (format.no) om tekniske rammer rundt salg av kunsthåndverk. 

Kl. 14:00 – Oppsummering ved Kristin Klette NK og Cathrine Kullberg, NKOA 

 

Påmelding skjer ved betaling av kr. 100 i kursavgift (dekker lunsj) til NKOA på                                      
Vipps 555437 eller bankkonto nr. 1607.50.33226 innen 15. mars.  50 plasser. 

Spesielle diettbehov må meldes til post@cathrinekullberg.com senest 15. mars. 


