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Denna utgåva går till hela landet

Välkommen till en
Förbundsutställning
under Konstens Vecka

SK bjuder in alla medlemmar från hela landet att ställa ut ”Ett verk var” i vacker miljö
på Husby gård i Kista, Stockholm. Vernissage i konstnärernas närvaro den 29 september kl.12-16. Nedplockning och
städning den 14 oktober.

Varje deltagare bidrar med ett verk var.
Uppge formatet på ditt konstverk vid anmälan. Podier finns till keramiker och glaskonstnärer m.fl. Lottning av platser kan
komma att ske.
Inlämning i Husby mellan kl.10-13 den 28
september. Varje verk ska vara märkt med
titel, teknik, pris och konstnärens namn.

vistas i närområdet. Hängning sköts av en
lokal grupp från SK Öst.

Vi räknar med att 50 – 75 utställare får
plats och anmälan ska ske senast 21 juni
2018 till skregionost@gmail.com
samt om du antas, betalas anmälningsavgift på 200 kr till PG 40 91 41-9. I mailet ska
namn, tfnr, e-postadress, teknik och region/ort framgå. Döp brevet ”Ett verk var”
och inbetalningen med namn. Anmälningsavgiften går till bland annat ”Besökarnas
pris”, som delas ut i slutet av utställningen.
Annonsnotis och inbjudan till vernissage
och utställning tas fram av SK Öst, men
hjälp gärna till att sprida till era lokala tidningar och kontakter.

Läs mer om Husby gård på
Viss passning av lokalen under helgerna
kan vara aktuellt för deltagare som bor eller http://www.husbygard.nu/

Östs ordförande Lena Tedeblad har avgått!
Lena framför sina målningar i oktober
2017 i Knivsta kommunhus.

nn Tyvärr har vår ordförande Lena Tedeblad blivit tvungen att lämna Öststyrelsen av privata skäl.
Lena blev ordförande i Öst 2011 och har
gjort en jätteinsats för regionen under
alla år.
Lena uttalade vid sitt tillträde:
“Jag är en visionär och för mig innebär
uppdraget som ordförande för region
Öst ett värdefullt engagemang och ut-

byte inte bara konstnärer emellan, utan
även regionalt.
För mig är det viktigt ta tillvara medlemmarnas intressen och tillsammans
förverkliga idéer för konstnärlig utveckling.
Ensam är man svag – tillsammans med
andra kan man på ett helt annat sätt förverkliga de intressen som är gemensamma”.
Lena har under sex år skött ordföran-

SK/Öststyrelsen ser gärna
att våra medlemmar bildar
grupper där det finns geografiska möjligheter. Östgötagruppen som har haft
flera utställningar har fått
ett ekonomiskt bidrag från
region Öst, vilket går att ansöka om av andra nya grupper som bildas och vill
genomföra utställningar
inom region Öst.

I Region Öst har tecknat avtal
med följande gallerier i regionen:
Galleri Bellman, Bellmansgatan 9,
Stockholm 10 % av ordinarie hyra.
Galleri Movitz, Hornsgatan 40,
Stockholm. 15 % på ordinarie hyra.
Gallery Quirinus, Torggatan 11,
Köping. 1 rum i galleriet/1 vecka:
20% rabatt.
1 vecka hela galleriet 5.000 kr istället för 6.000 kr.
2 veckor hela galleriet 9.000 istället än 10.000 kr.
Galleri T, Österlånggatan 3 i
Gamla stan, Stockholm. Medlemspris 1 vecka 5.100 kr istället för ordinarie pris 6.100 kr.

Bilda en lokal grupp
där du bor
i region Öst

Medlemsförmåner

deskapet i Region Öst med stor skicklighet, kunskap och kamratskap och det är
därför tråkigt att vi på detta sätt har blivit tvugna att lämna varann.
Jag var själv med i styrelsen när hon
valdes som ordförande, då var jag suppleant och under åren jobbade Lena och
jag nära ihop för att vi skulle kunna representera medlemmarna i Öst på bästa
sätt.
Bertil Eriksson

Nya medlemmar

2018-03-24 – 2018-05-07

Agneta M Lindh,
Arja Hermansson,
Birthe Kjell Lindh,
Carry Eriksson,
Cilla Lindqvist-Sjöberg
Eva Högberg, Gunilla
Henriksson-Thorin,
Helene Forsberg, Jakobs Lena
Danielsson, Kerstin Mattsson,
Klara Andersson, Lena Morge,
Malin Hellström, Monica Marnell,
Petra Johansson, Sten Fläder,
Sussi Ward, Wiveka Warenfalk.

Välkomna!

