MEDLEMSINFO NR 17 JUNI 2014
Ordförande Astri Johansson, tel. 0586-381 47, 070 474 5089, sekreterare Lena Rönning, tel. 0582-300 50, 073-804 4363, kassör Jonas Holmquist, tel.
073-994 3705, suppleant Catarina Mårtenson, tel. 019-672 10 66, 0733-506 33 3 . Medlemsavgift 150 kr. Bankgiro: 499511-4. Plusgiro: 377-2175.
Hemsida: www. orebrolanskonstnarsforbund.se Mail till ÖLKf: astri.johansson@telia.com

Inbjudan till konstutställning
Till Örebro Läns Konstnärsförbund.
Studieförbundet NBV Örebro Mälardalen bjuder in er till att ställa ut hos oss på NBV Kulturpalatset, Nygatan 38, Örebro.
NBV är ett av Sveriges äldsta studieförbund med
omfattande och bred verksamhet inom många olika
områden när det gäller folkbildning. I Kulturpalatset som
ligger mitt i Örebro har vi lokaler som vi använder för
bl.a. foto och konstutställningar. Huset rymmer också
mycket annan verksamhet som replokaler, danssalar,
slöjd- och hantverkssalar med mera.
Vi arbetar för att utveckla Örebro Läns konstliv och skapa
möjligheter för alla som är intresserade av konst, film,
foto och annan kulturverksamhet och vi samarbetar även
med professionella konstnärer.
NBV Örebro Mälardalen erbjuder helt kostnadsfritt att
ställa ut i vår konstlokal. Marknadsföring inom våra
medlemsorganisationer samt på facebook och i NAs "Idagspalten" ingår.
Välkommen!
Hälsningar Altansukh Demberel, Studiekonsulent NBV ÖrebroMälardalen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hej!
Som ni vet från årsmötet har vi fått en inbjudan (se ovan) från studieförbundet NBV att i höst ställa ut på
Kulturpalatset, Nygatan 38, Örebro. Vi har nu sammanträffat med studiekonsulent Altansukh Demberel och
fastställt att utställningen kommer till stånd.
Utställningen kommer att pågå måndag 29 september – söndag 12 oktober 2014, den börjar alltså V 40,
som är Konstens Vecka, och pågår även V 41.
Temat blir POLITISK KONST, som årsmötet enhälligt röstade för. (Sveriges Konstföreningar har valt detta
tema för Konstens Vecka i år, och vi vill följa det, eftersom det gäller Konstens Vecka över hela landet.)
Här kommer lite fakta om utställningen:
Vernissage måndag 29 september kl 18.00 - 20.00.
Övriga öppettider: Öppet alla dagar kl 12.00 - 16.00.
Inlämning av konstverk: Kulturpalatset torsdag 25 september kl 9.00 - 12.00.
Hämtning av ej sålda konstverk: Kulturpalatset måndag 13 och tisdag 14 oktober kl 12.00 -16.00.
Vaktning: Sköts av NBV, med undantag av två dagar. Vi återkommer om detta.
Marknadsföring. Sköts av NBV. Utöver detta kommer vi själva att göra lite extra reklam.
Ev. försåld konst: Ingen provision tas ut.
Försäkring: Utställningen kommer att vara försäkrad.
VILL DU DELTA I UTSTÄLLNINGEN? Anmälan görs till Astri Johansson senast 30 juni 2014.
Läs mera på nästa sida:

mail astri.johansson@telia.com
eller tel. Astri 0586-381 47 mobil 070-474 5089.
Om du har några frågor: ring eller maila någon av oss i styrelsen.
Lokalen består av två rum, yta 150 km2, takhöjd 2.5 - 3 m. Vita väggar, mörka golv. Stora fönster längs ena
väggen. När vi vet hur många som kommer att delta kan vi ange hur stor plats var och en får. Om alla 55
medlemmar kommer med får vi ca en längdmeter vägg resp. golv var.
Hälsningar och lyckad fortsättning på sommaren!
Styrelsen ÖLKf

