INBJUDAN!

Utställning Öppna Sinnens 10 års jubileum
2-3 september 2017
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Lördag-söndag 2-3 september 2017
med
firar vi Öppna Sinnen 10 år med en
jubileumsutställning för samtliga medlemmar
i ÖS. Jubileumsutställningen kommer att firas
på tre utställningsplatser.
Öppet 10-18 både lördag och söndag.

• Solsäter utanför Höllviken
• Galleri IsieTio i St Isie
• Galleri Alma i Grönby
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Välj mellan Solsäter, IsieTio eller Alma,
var du vill visa dina konstverk.
Du får ca 3 löpmeter vägg för vägghängd konst
samt gott om plats för 3-dimensionell konst. (Ca 1 m2)
Det är samma regler som vi hade till påsk,
du väljer 1, 2 eller 3. Arbetsgruppen tar största
hänsyn till ditt val men vi måste nog gardera oss
- 25 konstnärer visar sina alster.
för en förändring av ditt val. Vi vill sprida de olika
- Worshops med målning
teknikerna på ett så bra sätt som möjligt.
- ÖS lär barn måla! 12-14
Det kommer att finnas en platsansvarig på varje ställe
som har huvudansvaret för att det blir en bra utställning. Denne är även ansvarig för hängningen av dina
konstverk.
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Se separat anmälan!
Sista anmälningsdag 25/7 2017
Vi vill på detta sätt engagera dig som medlem och detta är
ett unikt tillfälle att få komma ut och visa dina konstverk till
en verkligt låg kostnad. ÖS subventionerar denna jubileumsutställning stort.
Styrelsen för Öppna Sinnen

