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Medlemsinformation
Konstens vecka 29/9 – 8/10 Remfabriken - anmälan
Under konstens vecka har vi bokat en utställning i Remfabriken i Gårda, Göteborg.
Remfabriken är ett arbetslivsmuseum i 3 våningar med gamla maskiner. Vi ställer ut
konsten bland maskinerna. Det blir en annorlunda och spännande upplevelse.
Vi har fått 24 intresseanmälningar och har plats för ca 30 st. Anmäl dig snarast till
Gunilla Bitsos via mail gunilla.bitsos@gmail.com eller telefon 0703-81 20 70.
Om någon av de som redan anmält intresse inte kan vara med hör av dig.
Besök gärna Remfabriken och se hur det ser ut. Det är öppet helgfria måndagar
17.30-19.30 samt andra söndagen i månaden kl 11.00-14.00.
Mer info på www.remfabriken.se.
Inlämning och hängning blir fredag 28/9 mellan kl 14.00-18.00. Vi delar ut plats att
hänga på och utställarna arrangerar och hänger upp själva. Tag med de verktyg, tyger,
snören, belysning och liknande som du behöver för att arrangera din konst.
Remfabriken tillhandahåller bord samt förlängningssladdar för belysning.
Öppettider: Vernissage lördag 29/9 kl 12.00-16.00, söndag 30/9 kl 12.00-16.00
måndag 1/10 kl 17.00-19.30,
lördag 6/10 och söndag 7/10 kl 12.00-16.00 samt måndag 8/10 kl 17.00-19.30.
Det är alltså stängt tisdag-fredag.
Vi kommer att vara minst två som vaktar på varje våning men det bästa är om
utställarna är närvarande alla dagar. Om du säljer något kan konstverket lämnas ut
direkt och eventuellt ersättas med ett nytt.
Kostnad: 300 kr som ska betalas senast 21/9 till Region Västs plusgiro 66 44 77-7.

13 – 25 oktober Galleri Engleson - anmälan
Vi har bokat in två utställningsveckor i höst med 6 utställare per vecka.
Vi har fått 15 intresseanmälningar.
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 13 oktober (vernissage) – torsdag 18 oktober
Vecka 2: lördag 20 oktober (vernissage) – torsdag 25 oktober

Skicka in 5 foton/fotoutskrifter på konstverk som du vill ställa ut. Även de som anmält
intresse måste skicka in foton. 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 mailar 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 26/8 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 26 augusti
Skriv på baksidan av bilderna ditt namn, adress, tel.nr, konstverkets namn,
teknik, pris och storlek (bredd x höjd).
Meddelande om medverkan kommer senast 3 september.

Art Gallery
Om du inte finns med på Art Gallery på SK:s hemsida så vill vi påminna om att det ingår
i medlemsavgiften att få en sida med 6 foton och lite text. Foton och text mailas till
webb@konstnarsforbundet.se. Behöver du hjälp så kontakta oss i styrelsen.
Vår ambition är att de flesta ska vara med på Art Gallery. Många får erbjudanden om
utställningar om man finns med där.
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