Lyktans Konstmässa 2017 medlemsutställning
30 september till 25 oktober
En årligen återkommande konstmässa, deltagarna är medlemmar i Lyktan - både amatörer
och etablerade konstnärer. En blandning av färger, utföranden och uttryck.
Viktiga datum:
Anmäl senast 22 sep. Skicka mail till konst@lyktan.net eller skriv upp er på galleriets lista.
Lämna in på galleriet mån 25 sep, tis 26 sep. eller ons. 27 sep. mellan kl. 12.00–18.00
Vernissage lördag 30 sep. kl. 12.00–16.00 Lyktan bjuder på dryck och tilltugg.
Hämta torsdag 26 okt. mellan kl. 12.00–18.00. Var vänlig meddela om ni inte kan.
Vilka kan delta: Medlemmar i Kulturföreningen Lyktan.
Kostar det något: Nej.
Vilken typ av konst ska visas:
Tavlor, bilder – målningar, teckningar, brodyr och grafik. Skulptur, keramik och smycken
Kan man lämna in foto: Nej.
Hur många verk kan man ställa ut?
Minst en, kanske två eller 3 stycken, maxformat 100x100 cm. Antal utställda verk beror på
hur många som deltar och utställningsytan. Utställningen är inte jurybedömd, vi försöker
visa alla med minst ett verk. Lyktan väljer vilka, tavlor måste ha fungerande upphängningsanordning. Smycken, keramik och liknande som inte kräver väggyta, ställs på bänkar eller i
glasskåp.
Kan man sälja sin konst:
Ja, om du vill sälja – uppge pris, Lyktan tar 20 % i provision av försäljningspriset.
Hur anmäler man sig:
Skicka ett mail till konst@lyktan.net eller skriv upp er på galleriets lista. Senast 22 sep.
Hur ska man lämna in:
Tavlorna måste ha en klar fungerande upphängningsanordning.
Bifoga ett A4 papper – med namn, telefonnummer, ev. verkens titlar och pris.
Skriv också namn och ev. titel på baksidan av själva verket.
Lämna gärna ett separat blad med CV etc.
Konstverken lämnas uppackade av er själva ev. omslag -skyddspapper tar ni själv hand om.
De kan lämnas kvar men skriv tydligt på ert namn. Se till att ni får ett kvitto.
Om man inte är medlem:
Betala in 150 kr i medlemsavgift, för resten av här året och hela 2017.
Plusgiro 415 82 08-1, skriv namn, adress + e-post.
Välkommen att delta
Kulturföreningen Lyktan
Kontakt: Kerstin Olsson Grönvik mobil: 070 9731 651
www.lyktan.net
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