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Det här är din KOM-IHÅG-LAPP.

Öppna Sinnens Påskutställningar
19-22 april 2019!
Öppettider 10-17 hela påsken.

Anmälan senast 1 februari 2019
Senast den 1 februari ska den ifyllda anmälningsblanketten
vara oss tillhanda.
Mail: stig.bm.carlsson@telia.com
Post: Britt-Marie Carlsson, Hammarlövs Byaväg 155-0,
Hammarlöv

Inbetalning senast 1 februari 2019
Senast 1 februari skall inbetalningen på 2.100 kr
(1.900 kr för eget hemmagalleri/ateljé)
vara insatt på Öppna Sinnen Bg 5427-8304.
Inbetalningen ska vara märkt med
ditt namn + ”Påsk 2019”
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Stor Samlingsutställning
på Limhamns Folkets Hus.

Medlemsavgift 2019
300 kr, skall vara inbetald senast 31 januari
för att deltaga i påskutställningen.
(Inbetalningsmottagare se ovan)

Utställningsbesked
I slutet av februari månad får du besked om vilken
utställningsplats som reserverats för dig och
uppgift om vilka dina medutställare blir.

Årsmöte 2019 Limhamns Folkets hus
18 mars kl 18.00
Årsmöte på Limhamns Folkets Hus.
Här får du viktig information om nya hemsidan och
hur du skapar ”din egna sida” för biografi och uppladdning
av bilder. Information inför påskutställningarna mm.
(Inbjudan/Anmälan kommer i god tid).

Utdelning foldrar, beachflaggor mm.
Kommer att ske på Bokenäs Konsthall måndagen den 1 april
mellan 17-18.30 Här hämtar du kartfoldrar, beachflaggor,
flyers, skyltar och prisetiketter, Bokenäs Konsthall ligger i
Hammarlöv. (Norr om Trelleborg). Se karta.

Inlämning till samlingsutställningen
på Limhamns Folkets Hus
tisdag 16/4 kl 16-18.30
Mer info kommer via mail inför inlämningen.

Förstagångsutställare
Utställningsplats för ”Förstagångsutställare” kommer att
vara på Bokenäs Konsthall i Hammarlöv. Se karta intill
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Adressen är Linnégatan 61 och
ligger i centrala Limhamn
– en fantastisk utställningslokal
med generösa ytor och plats för
över 100 utställare. Här finns
mysigt café med kaffe och fika.

Ny galleriplats!

I anslutning till samlingsutställningen öppnar vi i påsk

”Galleri Linné” Limhamns Folkets Hus
En separat galleridel som ligger vid caféet och i
direkt anslutning till samlingsutställningen öppnar vi
upp en ny utställningsplats med plats för 9 utställare. (8 vägg + 1 tredimensionellt).

Hitta lätt
till Bokenäs
Konsthall!
Från Malmö tar du
avtagsväg mot Skegrie.
Kommer du från Ystad
eller Svedala väljer du
väg 108.

Övrig information och frågor
Kontakta Anita Kinnman om det är något du undrar över.
Mail: anita.kinnman@gmail.com eller på tel: 073 940 31 05
På Öppna Sinnens hemsida (www.oppnasinnen.se) under
fliken ”Påskutställning 2019” finner du all aktuell information.
Öppna Sinnen tar inte ut någon provision på sålda verk.

Välkommen med din anmälan!
Styrelsen för
Öppna Sinnen

Denna aktivitet stöds av

www.oppnasinnen.se

