Till deltagarna i Örebro Läns Konstnärsförbunds medlemsutställning
i Karlskoga Konsthall 29 maj – 20 juni 2010

Hej!
Vår medlemsutställning närmar sig nu med stormsteg!
I styrelsen har vi diskuterat hur vi bäst presenterar oss. Så här har vi resonerat:
Utställningen blir ju ett skyltfönster som bör visa vart du/vi är på väg just nu. Ta därför säsongens verk.
(Säsongen kan sträcka sig över ett par år.) Verken behöver inte vara färdiga utan kan visa processer, eller
hur du orienterar dig inför nästa verk. De behöver inte heller vara till salu. Ta hellre bra än säljbart!
Var och en av er får i snitt en löpmeter vägg eller en kvadratmeter golv att breda ut er på. Om ni har någon speciell önskan om hur bilderna ska placeras inbördes, var snälla och gör en skiss över detta.
Konstverken lämnas in
i Karlskoga Konsthall tisdag 25 maj kl 16-20, eller ev. annan tid efter överenskommelse med Astri. Bifogade
anmälningsblankett lämnas in ifylld tillsammans med konstverken. På blanketten lämnas uppgift om
konstverkens titel, teknik och pris. Om verket inte är till salu anges försäkringsvärde. På baksidan av varje
konstverk anges verkets titel och konstnärens namn. Bifoga gärna också aktuell CV.
Ni som har lång väg kan väl försöka komma överens om samkörning. Vi bifogar medlemsförteckning. Alla
utom Sten Bolling, Roland Eckerwall och Birgitta Peterson ska delta i utställningen.
Konstverken hämtas
söndag 20 juni kl 16-18 eller efter överenskommelse med Astri.

Övriga uppgifter
All försäljning sker genom konsthallspersonalen.
30 % av försäljningssumman tillfaller Karlskoga kommun som provision.
Konstverken är försäkrade under vistelsen i Konsthallen.
Kommunen sköter vakthållning, annonsering och affischering. Första och sista helgen måste vi dock
vakta utställningen själva. (Nätverket här i Karlskoga ställer nog upp på detta.)
Konsthallen är öppen tisd.-fred. 10-16, lörd. 11-15, sönd. 12-16.
Fri entré.
Ring eller maila oss om ni har några frågor.
Astri tel 0586/381 47 0770-474 5089 astri.johansson@telia.com
Jonas tel 019/31 12 18 073-9943 705 jonasholmquist65@hotmail.com
Hälsningar och Lycka Till!
Styrelsen/Astri
PS. Medlemsförteckningen: stämmer din adress m.fl. uppgifter? Meddela Astri i annat fall.
Bil. Medlemsförteckning och Inlämningsblankett
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