Bra-att-veta inför ÖS påskutställning 2019
I år är vi 109 utställare och därför är det viktigt att själva logistiken fungerar.
Därför ber vi dig att läsa igenom detta och åtgärda det som behövs i god tid.
Samlingsutställningen är i år på
Folkets Hus på Limhamn.
Inlämning av konstverk:
Tisdag 16/4 2019 kl 16-18.30.
Folkets Hus, Linnégatan 61,
Limhamn.
1. Har du vägghängd konst så måste du ha klart
med säker upphängningsanordning baktill på konstverket. Detta är ett måste! Ståltråd är lämpligt.
Vi gör hängningen på stora samlingsutställningen.
2. Vid entrén finns några ur styrelsen som bockar
av dig när du kommer. Här lämnar du ETT konstverk, max 1 m bred för vägg. Etikett som ska fyllas
i får du via mejl (pdf). Namn på verket, teknik,
pris, ditt namn och var du ställer ut.
Här lämnar du även dina visitkort.
Här hämtar du även ÖS påskfolder som du delar ut
till vänner och bekanta.
3. Du som har eget galleri och/eller är platsansvarig ska hämta en ”kulturrapport”, som du fyller i
med antal besökare. ÖS får ersättning från
Studieförbundet Vuxenskolan vid inlämning av
kulturrapporter. Det är viktigt! Kulturrapporten
lämnas till Anita Kinnman.
4. Alla med eget galleri får kostnadsfritt låna ÖS
beachflaggor under utställningstiden, fr o m i år
MAX 2 st. OBS! Beachflaggor och hänvisningsskyltar hämtar du på Bokenäs Konsthall, måndag
1/4 kl 17-18.30. Dessa kvitteras ut vid utlämningen
och samtliga flaggor ska lämnas tillbaks när du

OBS! Beachflaggor och
hänvisningsskyltar hämtar du
på Bokenäs Konsthall i
Hammarlööv, måndag 1/4 2019
kl 17-18.30.

5. Var aktiv! Vid lediga tillfällen… läs in dig på
dina medutställare och var aktiv när besökare kommer. ”Sälj” inte bara din egen konst utan även dina
medutställares. Ta kontakt med besökarna och
berätta om de konstverk som finns på plats.
6. De konstverk på Folkets Hus som inte sålts ska
avhämtas måndag 22/4, (Annandag påsk) kl 17-18.
Går inte detta finns möjlighet på tisdag 23/4 kl 1012. Har du inte möjlighet att själv hämta. Be någon
av dina medutställare eller en bekant om hjälp med
avhämtningen. KL 12.00 måste allting vara borta
ur Folkets Hus.

Har du inte Swish, skaffa det.
Det är ett otroligt smidigt betalningssätt.
Tips! Se till att du har tillgång till ett kvittoblock,
där du behåller en kopia vid ev. försäljning.
Bra att ha vid “specialbesök”.
På den stora samlingsutställningen på Folkets Hus
finns under hela öppethållandet en värd/värdinna.
Värdens uppgift om besökare vill köpa ett konstverk är enbart att förmedla kontaktuppgifter
mellan köpare och utställare, ingen hantering av
handpenning e d.

Du når värd/värdinna på vår
stora samlingsutställning på
Folkets Hus på Limhamn genom
att ringa 0708-92 60 99.

Öppna Sinnen
– för konst & kultur –

