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ÖSTGÖTA KONSTFÖRENINGS JURYBEDÖMDA
UTSTÄLLNING KOMMER ATT GENOMFÖRAS
MED VERNISSAGE DEN 21 OKTOBER 2017
OCH FINISSAGE DEN 11 MARS 2018
PÅ ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM

Inbjudan
till

Under samma tak
21 oktober 2017 - 11 mars 2018
på Östergötlands museum, Linköping
Östgöta konstförening arrangerar en jurybedömd salong – Under samma tak –
för konst, formgivning, konsthantverk och slöjd tillsammans med Hemslöjden i
Östergötland, Skådebanan i Östergötland och Östergötlands museum.
Inbjudan riktar sig till konstnärer, formgivare, konsthantverkare och slöjdare nu
boende och verksamma i Östergötland.
Regler för deltagande och tider för inlämning och avhämtning
finns tillgängliga för nedladdning från www.undersammatak.nu.
Inlämning sker 15-17 september 2017, kl 12.00 - 15.00, på Östergötlands
museum, Linköping.
För ytterligare upplysningar, kontakta:
Anders Lindkvist, 070 - 58 90 516, anders.lindkvist.idea@hotmail.se
Björn Gustavsson, 070 - 66 55 101, dockebo@gmail.com
Kerstin Eriksson, 070 - 64 00 651, kerstin.eriksson@hemslojd.org
Ann-Sofie Svansbo, 070 - 64 00 581, ann-sofie.svansbo@hemslojd.org
Ulrika Cederberg, 070 - 81 62 949, ulrika@skadebanan.nu
Lena Lindgren, 070 - 19 19 254, lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se

Regler
Härmed inbjuds till deltagande i Östgöta Konstförenings jurybedömda höstsalong
Under samma tak 21 oktober 2017 till 11 mars 2018 på Östergötlands museum.

Villkor för deltagande:
– Boende och verksam i Östergötland. Även östgötska konststuderande på ort utanför Östergötland har rätt att delta.
– Högst tre objekt utförda under de två senaste åren kan lämnas in. Objekten ska
vara till salu.
– En anmälningsavgift på 200 kr ska ha betalats till PG 160422-2 före inlämningen.
– Vad gäller grafik, teckningar och akvareller som inte är inramade, ska dessa vara
försedda med passepartout i standardformat, 40x50, 50x65 eller 70x100 cm.
– Inlämnade objekt, i de fall dessa ska hängas upp, ska förses med upphängningsanordning. Objekt av större format/tyngd eller i behov av teknik måste föranmälas
till museet.
– Objekten ska vara försedda med eventuell titel och utställarens namn. Verkstitel
och övriga uppgifter noteras på anmälningsblanketten som ska medfölja objekten.
– Östgöta Konstförening är arrangör av Under samma tak och MU-ersättning eller
motsvarande utgår ej vid denna jurybedömda salong.

Inlämning:
Sker på Östergötlands museum i Linköping 15-17 september 2017, kl 12.00 - 15.00.

Avhämtning:
– Meddelande om ej antagna objekt (R) skickas via mail/brev. Dessa hämtas på museet 22-24 september 2017 kl 12.00 - 15.00.
– Osålda verk (A) på salongen hämtas omedelbart efter utställningens slut på museet
13 mars 2018 kl 12.00 - 16.00 eller 14 mars 2018 kl 12.00 - 19.00.
– Ej hämtade objekt återsänds efter sista avhämtningsdagen på konstnärens bekostnad. Emballage- och portokostnader tillkommer.

Transport och försäkringar:
– Utställaren svarar själv för transport till och från museet.
– Objekten är försäkrade från inlämning till avhämtning, dock ej längre än t o m
sista avhämtningsdagen.
– Arrangörerna fråntar sig allt ansvar för objekt som ej hämtas inom föreskriven tid.

Försäljning:
– Utställningens arrangör har rätt att tillgodoräkna sig 30 % som provision på angivet försäljningspris.
– Redovisning till utställaren sker genom Östgöta Konstförenings försorg snarast
möjligt efter salongens slut och efter att köparen har betalat.

Årets jury:
Jan Manker – Konstnär, KRO-representant
Helen Agrenius – F d konstintendent vid Jönköpings läns museum
Anna Åhlin – Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
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Försäljn.pris

Jurybeslut Avhämtningskvittens
A/R
fylls i av museet

Underskrift:

Födelseår:
Telefon:
Bankkonto inkl clearingnr/
PG/BG:
Jag har tagit del av gällande villkor i inbjudan till salongen och förbinder mig att följa
dessa.

Storlek
HxBxD

Meddelande om jurybeslut (A= antaget verk, R=refuserat verk) utsändes skriftligen.

Utställaren är skyldig att noga och tydligt fylla i blankettens alla delar och följa anvisningarna på respektive del.

Anmälningsblankett till Under samma tak

Objekt Tillkomstår och ev titel



Inlämningskvittens
Ifylles av utställaren

Information om objekten
Ifylles av utställaren

Textas av utställaren och fås som mottagningsbevis vid inlämning.
OBS! Ta med vid avhämtning!
1 Upphovsperson:

Textas och tejpas eller klistras fast av utställaren
på objektets baksida eller annan lämplig plats.

Titel och år:

Titel och år:
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Titel och år:
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Mottagarens underskrift:





