Inbjudan till vårsalong 10-25/11 2018 i Marknaden Gottsunda C.
Utställningsvillkor:
Utställningen är öppen för medlemmar i Gottsunda Konstgille.
Anmälan och avgift: Anmälan genom inbetalning av anmälningsavgiften.
Anmälningsavgift 300 kr, för ungdom 13-17 år 150 kr. Betalas på GK:s pg 337447-7.
Skall vara kassören tillhanda senast den 30/10. SKRIV DITT NAMN PÅ TALONGEN!
Bildkonstnärer bör lämna in 5 tavlor, varav troligen minst 2 kommer med, men antalet är
beroende av antalet utställare och kuratorns val. Tavlorna måste ha HÅLLBAR
UPPHÄNGNINGSANORDNING!
Keramiker, skulptörer, fotografer och textilkonstnärer bör lämna in 6-8 verk.
Grafik, kopior och foton bör vara numrerade, ex nr 2/5 om det finns 5 ex.
Obs! De som har olika slags alster (målningar, keramik etc) får lämna in 8 verk sammanlagt.
Utställningskuratorn avgör vad som kommer med och hur många..
Vad gäller mindre alster, smycken m.m., avgör utställningskuratorn antalet.
Konstverken ska inte tidigare ha ställts ut på Konstgillets utställningar, och bör samtliga vara till
salu.(ett privat verk kan accepteras).
OBS! Märk tydligt varje konstverk med ditt namn, konstverkets titel och pris.
Inlämningstid: Onsdag 7/11 kl 17-19 i Marknaden. Vid inlämningen skall:
1. Års- och anmälningsavgiften vara betald.
2. Du anteckna Dig för värdpass. Antalet värdpass beror på antalet utställare.
(dispens från detta vid ohälsa).
3. Du lämna presentation, om du inte gjort det tidigare. Kontakta Markus Forslund
(mafo75@hotmail.com el 018-46 25 24 /mobil 070-641 86 68) så får du info om detta.
4. Lämna lista på inlämnade verk i TVÅ EX! Blankett kan laddas ned från GK:s hemsida.
5. Kvittera ut infobladet ”Anvisningar för värdar”, viktigt att ta del av inför värdpassen.
Samtliga deltagare förutsätts kvittera ut affischer för placering på lämpliga ställen.
Dessa hämtas på Gottsundabiblioteket. Meddelande kommer om när affischerna finns tillgängliga.
Sprid information om utställningen till vänner och bekanta.
Utställningskurator: Bodil Gellermark

Vänligen respektera kuratorns val!

Vernissage: Kl 12-16 lör 10/11 Öppet: Må - fre kl 12 - 18, lö - sö kl 12 - 16.
Provision: För sålt verk betalas 10% till GK.
Nedplockning och hämtning av sålda verk efter utställningen slut 25/11.

Varmt välkommen till årets höstsalong!
Styrelsen

