A N M Ä LA N 2 0 1 9

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

Jag anmäler mig till påskens utställningar
19-22 april 2019 (10-17 alla påskdagar)

– Mitt verk kommer att presenteras på samlingsutställningen på
Limhamns Folkets Hus med maxbredd på 1 meter (gäller måleri)
och bör vara nyproducerat. Passning ingår i avgiften.

Dina personuppgifter:

Erbjudande till dig som är
”förstagångsutställare”

*) OBLIGATORISKA FÄLT
NAMN *

Ta chansen och ställ ut för första gången till en kostnad av 600 kr
Det förutsätter dock att 4-6 utställare anmäler sig.
Fyll i Dina personuppgifter på datorn (se anvisningar i röd
markering) Läs utställningsvillkor 1. Skriv under.
Har du frågor kontakta Anita Kinnman anita.kinnman@gmail.com
eller ring 0739-403105
Sätt kryss i rutan om du är intresserad så kontaktar vi dig
för mer information.

ADRESS *
POSTNR/ORT *
TELEFON *
E-MAIL *

Ja, jag är intresserad! Kontakta mig!

HEMSIDA (OM DU HAR)

Din konstart:

Utställningsvillkor:
1.

OBS VIKTIGT!
(Skriv förkortningen i denna ruta)

A
F
G
Gl
Gu

Sl
K
Kh
M
O

= akvarell
= foto
= grafik
= glas
= guld

= silver
= keramik
= konsthantverk
= måleri
= objekt

S
Sm
Sn
T
Te

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

2.

Ovanstående förkortningar är de som används i dagspress.

Här är det viktigt att du skriver in förkortningen på den eller de konstarter du tänker ställa ut med på din utställningsplats.
(Ställer du ut både 2 och 3 dimensionellt får du visa
detta på samlingsutställningen med ett verk av bådadera.)

Utställningsplatser 2019:
Välj nedan vilken utställningsplats du önskar i första, andra och
tredje hand genom att skriva 1, 2 och 3 framför de platser du föredrar.

Viktigt!

OBS! Du måste fylla i tre alternativ.

även helgen
* Öppet
efter påsk

Galleri Linné, Limhamns Folkets Hus

Galleri Stallet, Falsterbo

Lorensdal,Vellinge

Köpmansmagasinet, Smygehamn

Galleri Engleson, Skanör

Galleri IsieTio, St Isie*

Galleri Fiskarstugan, Skanör

Galleri Alma, Grönby*

Vill du ställa ut både vägg och golv tilkommer kostnad:

3.
4.
5.
6.
7.

Anmälan senast den 1 februari 2019
Maila eller posta den ifyllda anmälningsblanketten
till Britt-Marie Carlsson,
Mail: stig.bm.carlsson@telia.com
Post: Hammarlövs Byaväg 155-0, Hammarlöv.
Utställningsavgiften 2.100 kr
(1.900 kr för ”Eget hemmagalleri/ateljé) tillhanda
Öppna Sinnen, Bg 5427-8304 senast den 1 februari 2019.
(viktigt för att komma med i kartfoldern).
Märk inbetalningen med ditt namn + ”Påsk 2019”.
Tänk på att du får ersättning för medutställare. 400 kr/utst) Max 2.
Medutställare betalar full avgift och skall vara medlemmar i ÖS.
Medlemsavgiften för 2019, 300 kr
skall vara inbetald senast 31 januari 2019 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 maxbredd på vägghängd konst 1 m.
Öppna Sinnen utser utställningsansvarig på
respektive utställningsplats.
Som medlem är du representerad på Öppna Sinnens
hemsida och inför 2019 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.
Du svarar själv för ev. skatter och försäkringar

VÄGG+

Ca 1 kvm golvyta för 3 dim. konst. 250 kr

NAMN

3 DIM+

Ca 2 m väggyta för vägghängd konst. 400 kr

DATUM

Eget hemma-galleri/ateljé:

Här nedan fyller du i dina uppgifter, samt om du har plats för max 2
medutställare och som måste vara medlemmar i ÖS.
Ersättning utgår med 400 kr/utställare. Medutställare betalar full avgift.
Eget hemma-galleri/ateljé
Öppet även helgen efter påsk

Maila eller posta din anmälan senast 1 feb. 2019 se punkt 1.
OBS! Anmälan är bindande!

Välkommen med din anmälan!
Styrelsen för Öppna Sinnen
Plats för antal
extra utställare:

(Max 2)
Denna aktivitet stöds av

www.oppnasinnen.se

