Inbjudan
Till Vår konst 30mars – 2 april 2018
Öppettider: 12.00 – 16.00
Nu är det dags att anmäla sig för den 20:e ”JUBILEUM” upplagan av Vår konst
i Enköpings kommun.
Förutsättningen för deltagandet är, att Du bor i Enköpings kommun, samt att Du följer
de riktlinjer som tagits fram av Arbetsgruppen för Vår konst.
Liksom tidigare år kommer ett verk av varje deltagare att visas vid en samlingsutställning i
Enköpings museum. ”Tema 20” gäller för dessa verk.
Ett konstlotteri anordnas under konstrundan.
Anmälningsavgiften är 1000:- kronor
Denna betalar Du samtidigt som Du skickar din anmälan. Vår konsts bankgiro är 5241-0040
Texta Ditt namn och Din adress tydligt på inbetalningskortet.
OBS: Sista anmälningsdagen är den 15 december 2017, (inga efteranmälningar)

Även i år; Gästutställare!
Har du plats för en Gästutställare, ska ej bo i kommunen, är denne välkommen under samma
förutsättning som du själv. Anmäl vederbörande på samma talong som du själv.
Anmälningsavgiften för Gästutställaren är också 1000:- kronor
OBS! Kallelse till upptaktsmötet (i slutet av februari/början av mars) via e-post till er som
uppgivet e-postadress.
Anmälan skickas till:
Arbetsgruppen Vår konst
c/o Kerstin Evengård Sparrsätra 17 74595 Enköping.

Vänd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag / vi har tagit del av de riktlinjer, som tagits fram av Arbetsgruppen för Vår konst, vilka är beskrivna
på Inbjudans baksida. Jag / vi har också för avsikt att följa dessa. Min / vår anmälan är bindande.

TEXTA TYDLIGT!
Namn: ordinarie........................................................ gästutställare...........................................
Underskrift: ordinarie……………………………........ gästutställare…….………...........................
Adress ………………………………………………………………………tel……………………
Epost....................................................................................................................................
Teknik: ordinarie……………………………….......gästutställare……………………….............
Ateljé / utställningslokal / adress…………………………………………………………………..
Ev hemsida............................................................................................................................................
[ ] Jag kommer att sälja kaffe / bröd eller annan förtäring till mina besökare.
Detta kommer att markeras efter mitt namn i Vår konst – foldern.

Riktlinjer framtagna av Arbetsgruppen för Vår konst.
Det blir fler och fler konstrundor i Uppland under påsken, konkurrensen hårdnar om
besökarnas intresse därför måste kvaliteten på vår konstrunda vara hög.
Utställarna skall strikt begränsa sig till konst / konsthantverk och ett urval av alster skall göras
avdeltagarna för att uppnå en rimlig kvalitet och kvantitet.
Utställda verk skall ha en personlig prägel och skall vara i original. Kopior av andras
konst, serier,illustrationer, publicerade bilder, osv. får inte förekomma och
upphovsmannarätten måste följas.
All konst / konsthantverk kommer som tidigare att dokumenteras.
Samtliga deltagare skall efter medgivande av museichefen ha med ett konst/konsthantverk på
samlingsutställningen i Enköpings museum. Enköpings museum förbehåller sig således rätten till
refusering om ovanstående punkter bedöms inte kunna uppfyllas.

Försäkringsvärdet på konst / konsthantverket får ej överstiga 10.000:- SEK.
Vår konsts regler gäller även för Gästutställare.
Enköping 2017-10-10Arbetsgruppen för Vår konst /
Kerstin Evengård (0171-447010), IngaLena Boman (070-5923540,
Anna-Lena Eriksson (0171-20723)
Kadmium I konstnärsfärger
En önskan från Louise Boiesen som jobbar med att hitta källor till det kadmium de får in till Reningsverket I
Enköping och försöka minska dem.
Se info www.norrkopingvattenavfall.se/kadmium

