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inbjudan till inköpsutställning
bygdegårdarnas riksförbund, riksorganisationen folkets hus och parker och riksföreningen våra gårdar har ett statligt anslag för inköp av konst av sveriges
yrkesverksamma konstnärer. vi arrangerar inköpsutställningar i hela sverige och
den konst som köps in placeras i någon av våra samlingslokaler. utställningarna
äger alltid rum hos våra medlemmar för att erbjuda människor i hela landet ett
möte med samtidskonsten.
vecka 21, 22 – 27 maj 2018, kommer vi att arrangera en inköpsutställning
i älvenäs bygdegård, cirka 20 km väster om karlstad. nu söker vi yrkesverksamma konstnärer från värmland. vi hoppas att du är intresserad att vara med på
inköpsutställningen och behöver din intresseanmälan senast söndag 8 april. vi
kommer att ha plats för cirka 20 medverkande konstnärer, så vid fler anmälningar kommer ett urval att ske.
anmäl ditt intresse genom att klicka på denna länk
https://goo.gl/forms/J9Beu0gTkIIGwL8G2 (eller skriv in den i webbläsaren).
frågor eller funderingar ring/mejla stefan löfgren på bygdegårdarnas riksförbund
stefan.lofgren@bygdegardarna.se / 070–347 43 86.
• inlämning av konst lördag 19 maj
• vernissage tisdag 22 maj
• utställningen är sedan öppen för allmänheten
under veckan, exakta öppettider är ännu inte
bestämda
• utlämning ej såld konst söndag 27 maj
• efter sista anmälningsdag kommer mer information
om tider, inlämningssedlar m.m.
(ovanstående tider är preliminära)
varje konstnär får lämna in högst 3 konstverk i valfri teknik. inlämnade verk får
inte ha äldre tillkomstår än 2015. konstverk för vägg ska ha ordentliga upphängningsanordningar klara.vi betalar 2400 kronor i utställningsersättning (enligt mu–
avtalet) till varje konstnär som deltar. vi tar inte ut någon utställningsprovision
och under utställningstiden är konstverken försäkrade genom oss. konstnärerna
svarar själva för transport till och från utställningen. sedan våra organisationer
gjort sina inköp, är utställningen öppen för allmänheten och alla verk ska vara
till salu.

välkommen till konst åt alla!
anton hjärtmyr
våra gårdar
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bygdegårdarnas
riksförbund

paula hoffmann
folkets hus och parker

