Bra-att-veta inför utställningen
Här får du lite information om hur du ska hantera dina konstverk inför
utställningen, några viktiga datum att hålla reda på och allmänt lite tips.
- Inlämning till bedömning är på Solsäter i Räng strax utanför Höllviken.
Adress: Ängdalavägen 275-16. Fredag 24/8 kl 13 - 19. Ingång endast genom Solsäters huvudingång.
- Du vet nog vid det här laget att det är fem konstverk du lämnar in till bedömningen varken mer eller
mindre. Max bredd för bildkonst är en meter, höjd max två meter. Endast fysisk inlämning.
- För att det enligt den oberoende juryn från KRO ska bli så rättvis bedömning som
möjligt, ska det vara fem konstverk i samma teknik, t ex fem oljor/akryl,
fem akvareller eller fem skulpturer. (oljor och akryler går under samma teknik)
Det går alltså inte att blanda typ tre akvareller och två oljor. I så fall får du göra som
en del utställare gjort d v s lämna in för två bedömningar, alltså två x fem konstverk.
Det blir då två bedömningsavgifter.
- För bildkonst: På varje konstverk ska namn/signatur på framsidan döljas, det är
enbart för att juryn inte ska ha någon igenkänning. Du sätter en lapp/maskeringstejp
för att dölja signaturen och det gör du hemma med valfritt material.
- På Solsäter får du en A4 med ditt utställningsnummer, på den ska du skriva ditt
konstverks namn, teknik och pris, inget annat. Denna följer med dina tavlor under hela bedömningen.
- Du får även en A5 att fylla i dina kontaktuppgifter, namn, E-postadress och mobilnummer,
samt konstverkets titel och pris. Denna fäster du ordentligt på baksidan av ditt konstverk
resp. under ditt 3D-konstverk.
- För bildkonst: Redan på hemmafronten ska du se till att du har bra
upphängningsanordning baktill, d v s ståltråd e d. Det ska finnas klart när du
lämnar in dina konstverk.
- För dig som blivit antagen får information om hur många av dina konstverk som kom
med via mejl senast 2 september, då betalar du 650:- till bankgiro 299-9134 i god tid
innan 10 september.
- För dig som inte blivit antagen avhämtas dina konstverk på Solsäter
måndag 10 september kl 15-19.
Lycka till!

