Öppna Sinnens
Påskutställningar
10-13 april 2020
1
SAMLINGSUTSTÄLLNING:

•

Utställningsavgiften 2.100 kr på våra 9 utställningsplatser och
1.900 kr för ”Eget hemmagalleri/ateljé vill vi ha oss tillhanda
senast den 29 feb. 2020. (viktigt för att komma med i kartfoldern).

400 kr, och skall vara inbetald senast 31 jan. 2020 för att deltaga
på påskutställningen. (Inbetalningsmottagare se punkt ovan.)
På ”din” valda 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 resp. utställningsplats.

NAMN*
ADRESS*

E-POST*
HEMSIDA
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Öppna Sinnen, Bg 5427-8304, Britt-Marie Carlsson,
Märk inbetalningen med ditt namn + ”Påsk 2020”.

MEDLEMSAVGIFT 2020:

*) OBLIGATORISKA FÄLT

TELEFON*

Här är samtliga utställare representerade med ett verk.
(Ställer du ut mer än en konstart så visas ett verk av varje konstart.
Anmälningsblanketten vill vi ha ifylld och oss tillhanda
senast den 31 januari 2020.

UTSTÄLLNINGSAVGIFT 2020:

FYLL I DINA UPPGIFTER:

POSTNR/ORT*

Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61

•

A N M Ä LA N • 2 0 2 0
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DIN KONSTART

Markera den eller de konstarter du tänker ställa ut.
Akvarell

A

Silver

Sl

Skulptur

S

Foto

F

Keramik

K

Smide, smycken

Sm

Grafik

G

Konsthantverk

Kh

Snideri

Sn

Glas

Gl

Måleri

M

Textil

T

Guld

Gu

Objekt

O

Teckningar

Te

Vill du ställa ut både vägg och golv tilkommer kostnad:
VÄGG+ Ca 1 kvm golvyta för 3 dim. konst. 250 kr
3 DIM+ Ca 2 m väggyta för vägghängd konst. 400 kr

4

Du svarar själv för ev. skatter och försäkringar.

UTSTÄLLNINGSPLATSER:
Välj nedan vilken utställningsplats du önskar! Fyra alternativ måste du fylla i
genom att skriva 1, 2, 3 och 4 framför de platser du föredrar.
OBS! Du måste fylla i fyra alternativ.
Galleri LINNÉ, Limhamn

Fyll i din anmälan senast den 31 januari 2020! Först
till kvarn…

LORENSDAL,Vellinge

Anmälan skickas till Anita Kinnman på e-post
anita.kinnman@gmail.com. Fyll i anmälan och
spara den på datorn innan du skickar in den.

Galleri ENGLESON, Skanörs hamn

1

Fyll i dina personliga uppgifter här.
Fält med röd aterisk (*) är obligatoriska fält.
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Den konstart du vill ställa ut, markerar du här.
Förkortningarna är samma som kommer i dagspress och karta.
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Du kan ställa ut både på golv och vägg samtidigt mot en extra
kostnad. Vi kan dock inte garantera att dina verk kommer i
direkt anslutning till varandra.
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Här väljer du 4 alternativ var du vill ställa ut genom att
skriva 1, 2, 3 och 4 framför de platser du önskar ställa ut.
Det är viktigt att du markerar 4 alternativ. Annars riskerar
du att vi kommer att välja de alternativ som saknas.
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Har du eget ”Hemmagalleri/ateljé” markerar du detta här
samt om du kommer att ha öppet helgen efter påsk.
Har du plats till max 2 medutställare så ersätter vi dig med
400 kr per utställare. Kravet är att medutställare
är medlemmar i Öppna Sinnen och betalar full avgift.
VIKTIGT! Har du annan utställningsadress än den du angivit
ovan skriv ner denna för att få rätt markering på kartan.

KVARNDALA Gård, Tygelsjö
Galleri FISKARSTUGAN, Skanör
Galleri STALLET, Falsterbo
KÖPMANSMAGASINET, Smygehamn
Galleri ISIETIO, St Isie (utanför Smygehamn)
Galleri ALMA, Grönby
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EGET ”HEMMA GALLERI”:

För varje extra utställare erhåller du ersättning 400 kr / utställare (max 2).
Eget hemmagalleri/ateljé
Öppet även helgen efter påsk

Viktigt! Har du annan utställningsadress än den du angivit ovan
skriv ner denna för att få rätt markering på kartan.
Obs! Ditt namn kommer att stå under ditt ateljénamn
som du angett ovan.

Ateljé NAMN:
Utst. adress (karta):

För mer info gå in på oppnasinnen.se

Plats för antal extra
utställare (Max 2 st):

