I N B J U D A N

Öppna Sinnens
Påskutställningar
30 mars-2 april 2018!

Årets samlingsutställning är på Solsäter i Räng utanför
Höllviken! Här förfogar vi över 400 kvm utställningsyta.
Restaurang för både fika och äta något gott.
Här presenteras ett av dina alster bland samtliga utställare.
Vårt önskemål är att ditt alster är nyproducerat.

Som utställare ingår detta:
Samlingsutställning
Solsäter ligger i Vellinge kommun strax utanför Höllviken.
Mycket nära motorvägen mellan Malmö - Trelleborg.
Solsäter är ett f d ridhus som nu är “lokalanpassat” till annan verksamhet. Här finns stora möjligheter för oss att visa både vägghängd
konst och tredimensionellt. Dessutom är det både enkelt och smidigt
för våra besökare att ta sig till Solsäter. Här finns Café med fika och
mat. Det kommer att finnas värdar och värdinnor. (Kostnaden ingår
i din avgift). Maxbredd på vägghängd konst 1 meter.

Utställningsplatser på kartan

Ditt namn kommer att finnas tryckt på kartan vid den plats du
har din utställning. Vi trycker även upp kartan i storformat,
100 x 70 cm, vilken kommer att finnas på Solsäter.

Senast den 1 februari 2018
mailar eller postar du den ifyllda
anmälningsblanketten till:
Mail: anita.kinnman@gmail.com
Post: Anita Kinnman,
Nygatan 2, 231 43 Trelleborg

Foldrar trycks med tydlig karthänvisning och kommer att
finnas på många välbesökta platser i regionen.
Ett tiotal 100x70 skyltar visar vägen till samlingsutställningen.
Beachflaggor signalerar och visar vägen.
Hänvisningsskyltar visar nummer på utställningsplatsen.

Utställningsavgift

Som enskild utställare betalar du 1.950 kr.
Detta inkluderar del i lokalhyra för samlingsutställningen samt den
utställningsplats du väljer. Dessutom ingår produktion och tryckning
av kartfolder (10 000 ex), flyers, dagspressannonsering, inbjudningar,
etiketter, gallerivärdsskyltar, vägskyltar, pressinfo och hemsida,
hyra av mässväggar, spotlights mm.

Har du eget hemmagalleri

Eget hemmagalleri/ateljéägare betalar 1.750 kr.
Om du kan erbjuda och det finns intresse för att ställa ut tillsammans
med dig i ditt galleri får du 400 kr tillbaka för varje utställare.
(Max 2 st förutom dig själv) Dina medutställare betalar full avgift.

Du kan mot en avgift på 800 kr ställa ut på en annan av våra
utställningsplatser (1.750 + 800 kr). Kravet är att du måste kunna
ställa upp på de passningstider som sammanställs
på utställningsplatsen.

Öppna Sinnen tar inte ut någon provision på sålda verk.

För att deltaga i påskutställningen måste
du ha betalt din medlemsavgift. (300 kr)
Senast 31 januari 2018.
Öppna Sinnen, Britt-Marie Carlsson
Bg 5427-8304
Märk med ditt namn

Anmälan på bifogad
anmälningsblankett!

Reklammaterial

Eget galleri + utställningsplats

Medlemsavgift 2018

Utställningsavgift
Betalning:2018
Skall vara oss tillhanda senast den
1 februari 2018
Öppna Sinnen, Britt-Marie Carlsson
Bg 5427-8304
Märk med ditt namn + ”PÅSK 2018”
Välkommen
med din anmälan!
Styrelsen för
Öppna Sinnen

Denna aktivitet stöds av

www.oppnasinnen.se

