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När:

14-16 september 2018.
Fredag, lördag, söndag 14-16 september.
Öppettider: Fredag kl 14-18.
Lördag - söndag kl 11-17.

Var:

Solsäter i Räng, strax utanför Höllviken.
Adress: Ängdalavägen 275-16 Vellinge/Räng.
Solsäter Gårdsbutik, Café & Bistro.

Deltagare:

Marknadsföring:

Öppna Sinnen marknadsför Höstsalongen både
digitalt och via annonsering i press.

Anmälan:

Anmäl dig till barbroklinteberg@gmail.com
Skriv ”Höstsalong” samt ditt namn och
telefonnummer. Senast den 1 augusti
vill vi ha din anmälan.

Kostnader:

Alla konstnärer i Sverige inbjuds att deltaga.
Det är inget krav att tillhöra Öppna Sinnen
eller någon annan förening.
Vår utställning följer KRO’s regelverk.
Deltagande konstnärer kommer att få ett
utställar intyg.

Kostnader för bedömning av dina konstverk är
350:-. Sättes in på bankgiro 299-9134
senast 10 augusti. Märk med ditt namn.
Du får besked via mejl senast 2 september
om du blivit antagen eller ej.
Är du antagen sätter du in 650:- på
bankgiro 299-9134 senast 10 september.

Tekniker:

Jury:

Alla tekniker är välkomna inom bildkonst och
skulptur.

Inlämning av konstverk:

Fysisk inlämning på fred 24 augusti 2018
kl 13-19. Plats: Solsäter, se adress ovan.
Inlämningen gäller fem konstverk, max 5 år gamla.
Max bredd bildkonst 1 meter. (Höjd valfri).
Ditt namn får ej synas på framsidan, sätt en
klisterlapp över din signatur.
Vi har inte möjlighet att ta emot digitala bilder.
Minst två konstverk måste vara godkända för
att komma med på utställningen inom samma
art/teknik.
Baktill, (under för 3D) på resp. konstverk
fäster du en lapp med dina kontaktuppgifter,
E-postadress, verkets titel och pris.
Öppna Sinnen tar ingen provision.

Juryn består av tre oberoende ledamöter från
KRO’s organisation .
Vi följer KRO’s regler vid tillsättningen av juryn.

Avhämtning av konstverk:
Ej antagna verk avhämtas på Solsäter,
måndagen 10 september
mellan kl 15-19.

Försäkring:

Höstsalongen är färsäkrad
för 1.000 000:och gäller från det du
lämnar in dina konstverk
tills du hämtar dom.
Eventuell självrisk
betalar utställaren själv.

Öppna Sinnen

– för konst & kultur –

