Region Väst
Inbjudan till utställningar Galleri Engleson februari 2018
Vi bjuder in till två nya veckor med 5 + 1 utställare på Galleri Engleson i februari.
Vi har samma upplägg som i oktober med fem bildkonstnärer och en skulptör eller
silversmed per vecka.
Vi gör ett urval bland anmälningarna för att passa ihop så det blir två intressanta veckor.
Man kan ange önskemål om vilken vecka man vill ställa ut. Vi försöker ta hänsyn till
önskemål men vi vill ha frihet att välja ut konstnärer som passar ihop. Anmälan gäller
alltså båda veckorna.
Vecka 1: lördag 10 februari (vernissage) – torsdag 15 februari
Vecka 2: lördag 17 februari (vernissage) – torsdag 22 februari
Skicka in 5 foton/fotoutskrifter på konstverk som du vill ställa ut. När vi har beslutat vilka
som kommer med meddelar vi utställarna och talar då om hur många verk som får plats
utöver de 5 inskickade fotona.
En utställningsvecka kostar 2.000 kr/utställare och då ingår gallerihyra, annons i
Göteborgs-Posten, införande i GP:s Guiden och Region Västs facebooksida samt
dryck, chips m.m. på vernissagen. Vi mejlar en affisch i Pdf-format till alla utställare
för inbjudan till egna kontakter. Styrelsen hänger utställningen.
Utställarna vaktar utställningen själva (en dag var). Vi gör ett vaktschema.
En anmälningsavgift på 200 kr skall betalas in senast 15 januari till vårt
plusgiro 66 44 77-7. OBS! Ange ditt namn i meddelanderutan vid betalning via
Internet . Avgiften räknas av från deltagaravgiften.
Skicka din anmälan med 5 foton på dina konstverk till
Gunilla Bitsos, Vegagatan 16, 413 09 Göteborg.
Anmälan skall vara inne senast 15 januari.
Skriv på baksidan av bilderna ditt namn, adress, tel.nr, konstverkets namn,
teknik, pris och storlek (bredd x höjd).
Meddelande om medverkan kommer senast 23 januari.
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Årsmöte 18 februari
Årsmöte kommer att hållas söndag 18 februari kl 16.30 på Galleri Engleson.
Program för årsmötet kommer senare.
Vi vill gärna komma i kontakt med medlemmar som kan vara behjälpliga vid hängning
av utställningar, styrelsearbete eller andra aktiviteter. Gärna medlemmar utanför
Göteborg.

Planering våren och hösten 2018
Vi planerar att arrangera:
- Ett medlemsmingel 3 maj i Göteborg.
- En samlingsutställning i en större lokal i Göteborg under konstens vecka
(vecka 40) sept/okt.
- Två utställningsveckor på Galleri Engleson 13 – 25 oktober
Mer information om dessa aktiviteter kommer senare.
Har ni några frågor om detta utskick kontakta Gunilla Bitsos
tel. 0703-81 20 70 eller gunilla.bitsos@gmail.com.

STYRELSEN ÖNSKAR
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
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