INBJUDAN

Konstutställning i Vallentuna Kulturhus
den 28-29 mars 2020
LIONS CLUB i Vallentuna kommer i samarbete med Kultur Vallentuna
att arrangera en konstutställning med inbjudna konstnärer.
Vi vill gärna se dig bland våra utställare.

Utställningen pågår lördagen den 28 mars kl. 10-16
och söndagen den 29 mars kl. 12-16
Vi räknar med att utställningen blir mycket välbesökt.
Du är varmt välkommen som utställare men antalet platser är begränsat.
Försäkra dig därför om en plats genom att tidigt betala anmälningsavgiften
400 kr. Din skriftliga anmälan, bifogat blad, måste vara oss tillhanda senast
fredagen den 8 mars för att komma med i vår utställningskatalog. Ange mått
och namn på anmälda verk och lämna inte in andra verk än de anmälda.
Konstnären disponerar två stående skärmsidor med måtten 120 x 220 cm
samt ett bord om så önskas.

Hela vin
s
går oav ten
kortat
till Lion
s hjä
verksam lphet!

Du får gärna föreslå andra konstnärer som vi kan bjuda in. Hör i så fall av dig
till någon av nedanstående personer eller ge dem kopior av våra brev.
Inlämning och upphängning av konst sker fredagen den 27 mars kl 13-18
i Vallentuna Kulturhus eller på första utställningsdagen den 28 mars kl. 9-10.
Inlämning och upphängning av konstverken måste vara avslutad klockan 10
på lördagen. Konstnärerna hänger själva upp sina tavlor på av Lions angivna
platser. Samtliga konstverk är försäkrade.
Försäljning av konstverk. All försäljning skall ske via Lions.
Av konstverkens försäljningssumma tillfaller 20% Lions i provision, resten går
oavkortat till konstnärerna. Vi tar gärna emot betalning med kort eller swish.
Utbetalning av sålda konstverk minus Lions ersättning kommer att ske
veckan efter utställningen till av dig angivet bank- alt. plusgiro.
Avhämtning av ej sålda konstverk skall ske efter utställningens
stängning söndagen den 29 mars klockan 16.00-18.00.
Har du frågor ring:
Enar Lundström 070-511 75 81, mail: enar.lundstrom@hotmail.com
Ragnar Dahl 08-511 746 78 eller 070-511 90 02, mail: ragnar.dahl@telia.com

Varmt välkommen med din anmälan!

