
NK/NKM SEMINAR 26. MARS: LEVE BEDRE AV EGEN KUNST 

Sted: Alvar&Maija, Olav Tryggvasons Gate 4 i Trondheim. 
Tid: Tirsdag 26. mars kl: 10-15.30 

Kl. 10.00-10.15: Registrering og kaffe 

Kl. 10.15: Velkommen ved Brit Dyrnes (NKM) og Kristin Klette (NK) 

Kl. 10.20: Kort intro om Alvar&Maija 
– Wibeke Krohn fra Alvar&Maija presenterer lokalet og konseptet

Kl. 10.25: Gallerist salg, prising, mva og kunstavgiften 
– Galleri Format ved Irija Øwre.
Irija Øwre er daglig leder på Galleri Format, et av Norges ledende visningssteder for
samtidskunsthåndverk og materialbasert kunst. Galleriet tar sikte på å styrke posisjonen til norsk
kunsthåndverk internasjonalt, og gjennom arbeid med både etablerte og fremvoksende kunstnere
gjenspeiler galleriet de ulike tendensene i dagens kunsthåndverk.

Kl. 11.15: Hvordan få presse/promo m.m. 
– Anniken Zahl
Interiørdesigner og fotograf Anniken Zahl Furunes har jobbet selvstendig siden 2005 og er en av
gründerne bak Dare to Design studio fra 2015 frem til 2019. Anniken vil fortelle hvordan identitet og
konsept styrker ditt design. Hun vil vise viktigheten av å tro på det du gjør og å verdsette det unike med
ditt produkt, for deg selv og for andre.

– Kort pause –

Kl.11.45 Nettsiden – fra unnfangelse til fødsel (og litt til) 
– Per Steinar Moen arbeider i reklamebyrået Arc Giraff
Hvordan tråkke over den digitale dørstokkmila? Moen gir enkle og praktiske råd om det å lage nettside
fra grunnen av, samt noen enkle grep for å forberede den siden du allerede har i dag. Du får en kjapp
innføring i kjøp av domene, publiseringsløsning og hvordan du kan unngå de vanligste feilene.

Kl. 12 10: Merkevarebygging – en unik og tydelig signatur 
– Siri Selnes fra Tank Design
I Tank Design jobber de med design som strategisk virkemiddel for å skape sterke visuelle identiteter.
God design et resultat av kunnskap, kreativitet og kompromissløst håndverk.

Kl. 12.40: Nå ut og frem i sosiale medier og med egen webside 
– Sigrid Krog Vinge fra HK Link
HK Link er spesialister innen strategisk digital markedsføring og sosiale medier – og de vet hva som
funker! De tilpasser aktiviteter til hver enkelt merkevare og har erfaringer med mange ulike bransjer,
kunder og digitale kanaler.

– Lunsj –

Kl. 13.45: Dropsfabrikken – en ny arena for billedkunst og kunsthåndverk i Trondheim 
– Anniken Storhaug fra Dropsfabrikken
Dropsfabrikken viser billedkunst og kunsthåndverk fra hele Norge og ønsker å skape en ny møteplass
for den visuelle kunsten i Trondheim. Anniken Storhaug er kunstnerisk leder i Dropsfabrikken og vil
fortelle om utfordringene, prosessen underveis, resultatene og veien videre for fabrikken.



Kl. 14.10: Lokale kunstnere om egen bruk av sosiale medier: 
– Lissette Escobar: Instagram som verktøy
Har du tenkt på at Instagram kan bli til et verktøy til i verkstedet? Gjennom sin bakgrunn innen grafisk
design og erfaring som fotograf, har Lissette vært bevist på å være nøye med å dokumentere arbeidene
sine. Instagram har blitt til et verktøy for å vise frem arbeidene, en prosess som også holder henne
oppdatert og i kontakt med resten av verden.

– Magnhild Rølvåg: Ingen dans på roser å leve av egen kunst
Smykkekunstner Rølvåg gir oss innblikk i eget kunstnerskap de siste 10 årene fra å være fast ansatt til å
bli 100% selvstendig næringsdrivende. Hun tar oss gjennom prosessen med å jobbe frem ovalen som
gjennomgangstema i smykkene hennes, til medlemskap i NK og å debutere på Årsutstillingen 2018.
Rølvåg har lang erfaring med å produsere smykker for David Andersen i Oslo. Fra 2011 har hun
arbeidet på eget verksted i Buvika med håndlagde små smykkeserier.

Kl. 14.55: Det visuelle språket 
– Anna Victoria Morset fra Alvar&Maija
Presentasjon av kunstnere/designere som arbeider innen ulike felt.

Kl. 15 30: Oppsummering




