A N M Ä LA N 2 0 1 8

Fyll i anmälan direkt
från din dator. Sätt muspekaren på
raden du skall fylla i.
Det enda som krävs är att du har Adobe
Acrobat Reader som är ett gratisprogram,
och är enkelt att ladda ner.

Öppna Sinnens Påskutställningar!

Jag anmäler mig till påskens utställningar 30 mars - 2 april 2018
Mitt verk kommer att presenteras på samlingsutställningen på Solsäter (utanför Höllviken) med
maxbredd på 1 meter (gäller måleri) och bör vara nyproducerat. Passning ingår i avgiften.

Dina personuppgifter:

Utställningsvillkor:
1.

NAMN
ADRESS

2.

POSTNR/ORT
TELEFON
E-MAIL
HEMSIDA (OM DU HAR)
OBS VIKTIGT!
(Skriv förkortningen i denna ruta)

KONSTART:

A
F
G
Gl
Gu

= akvarell
= foto
= grafik
= glas
= guld

Sl
K
Kh
M
O

= silver
= keramik
= konsthantverk
= måleri
= objekt

S
Sm
Sn
T
Te

= skulptur
= smide, smycken
= snideri
= textil
= teckningar

Ovanstående förkortningar är de som används i pressen.

Utställningsplatser 2018:
Välj nedan vilken utställningsplats du önskar i första,
andra och tredje hand genom att skriva 1, 2 och 3
framför de platser du föredrar.
Vi
OBS! Du måste fylla i tre alternativ. ktigt!
Lorensdal,
Vellinge

Köpmansmagasinet
Smygehamn

Galleri Engleson
Skanör

Galleri IsieTio *
St Isie

Galleri Fiskarstugan
Skanör

Galleri Alma *
Grönby

Galleri Stallet
Falsterbo

* Öppet även

helgen efter påsk

Eget hemmaPlats för antal
galleri/ateljé extra utställare:

3.
4.

5.
6.

7.

Posta eller maila den ifyllda anmälningsblanketten
senast den 1 februari 2018 till Anita Kinnman,
Nygatan 2, 231 43 Trelleborg.
Mail: anita.kinnman@gmail.com
Utställningsavgiften 1.950 kr
(1.750 kr för ”Eget hemmagalleri/ateljé) tillhanda
Öppna Sinnen, Bg 5427-8304, Britt-Marie Carlsson,
senast den 1 februari 2018. (viktigt för att komma
med i kartfoldern)
Märk inbetalningen med ditt namn + ”Påsk 2018”.
Medlemsavgiften för 2018, 300 kr, skall vara
inbetald senast 31 januari 2018 för att deltaga på
påskutställningen. (Inbetalningsmottagare se punkt 2)

På ”din” utställningsplats är både format och antal verk
fritt, men bör anpassas till utställningsytan, som du och dina
medutställare i god tid kollar upp.
Till samlingsutställningen är maxbredden på vägghängd
konst 1 meter.
Öppna Sinnen utser utställningsansvarig på
respektive utställningsplats.

Viktig
t!
Som medlem är du representerad på Öppna Sinnens
hemsida och inför 2018 års påskutställning har vi som
krav att du har din profilbild, cv samt bilder på din konst på
Öppna Sinnens hemsida som också
är ”din egen” hemsida.
Har du problem med att lägga in uppgifter eller foton,
tag kontakt med Björn Mellergårdh för hjälp.
E-post: bjorn.mellergardh@gmail.com
Vid inloggningsproblem kontakta Maj-Lis.
E-post: maj-lis@maj-lis.se

Du svarar själv för ev. skatter och försäkringar

Jag bekräftar att jag har läst och accepterat villkoren ovan
och anmäler mig härmed genom namn och datum nedan.

Öppet även helgen efter påsk

NAMN

Erbjudande till dig som är
”förstagångsutställare”

DATUM			

Påsken 2018 kan vi erbjuda dig som för första gången
ställer ut dina alster på Garvaregården i Trelleborg!
Kostnaden är endast 300 kr och förutsätter att
det är 4-6 utställare som anmäler sig.
Sätt kryss i rutan om du är intresserad så
kontaktar vi dig för mer information.

Välkommen
med din anmälan!
Styrelsen för
Öppna Sinnen
Denna aktivitet stöds av

Ja, jag är intresserad! Kontakta mig!

www.oppnasinnen.se

