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Hej igen alla Konstrundevänner!
Uppdaterad information om utställningslokaler
Många lokaler/tillfälliga gallerier börjar bli fullbokade. Enstaka ströplatser finns kvar (beroende på
utrymmesbehov) - kontakta oss på 0727-31 51 71. Se även uppdaterad info på www.konstokultur.se
Tyvärr utgår ytterligare en lokal: - Equmeniakyrkan i Hallstahammar
Knytpunkten på Stallbacken i Strömsholm öppnar upp fler utställningsplatser. I den stora ”aulan” skjuts läktarna tillbaka och en stor golvyta
kommer att fyllas med utställningsskärmar. Plats för 6-9 utställare,
beroende på utrymmesbehov.
Kontakta Hanna Mattsson på tel. 0220-451 07
Vår nya lokal, caféet i Kolbäcks Folkets park, kommer att kunna ta
emot tre utställare. PRO kommer att ha caféet öppet för servering.
Kolbäcks folkets park, strax öster om Kolbäck, är en gammal klassisk
folkets park. Dansbana, lotteristånd, scen för uppträdanden och nu
har den nya café- och serveringslokalen kommit på plats. Kontakta
Ulf Öhlander på tel. 070-209 8238
Anmälan till Konstrundan 2019
Kom ihåg att anmäla dig till Konstrundan. Absolut senast den 10 februari 2019 vill vi ha din anmälan!
Anmäl dig på vår hemsida www.konstokultur.se och kom ihåg anmälningsavgiften. 700:- varav 100:till medlemsföreningen (medlemsavgift) och 600:- som deltagaravgift i konstrundan.
Du måste både anmäla dig på vår hemsida (oavsett om du deltagit tidigare eller ej) och betala
anmälningsavgiften.
Det räcker tyvärr inte med att du bara mailar oss eller pratar med lokalupplåtaren.
All info finner du på vår hemsida.
Din egen presentation på konstrundans hemsida
Det är här besökarna får ett första intryck av dig. Berätta vem du är, visa exempel på din konst och
du kan även länka till egen hemsida/facebooksida.
Alla behöver kolla igenom sin presentation. Inte minst du som har en tidigare presentation.
• Stämmer texten med det som du vill berätta om i år?
• Kontrollera att årets visningsplats stämmer överens med din presentationstext?
• Behöver du byta bilder? Du kanske har sålt bilder som finns i din gamla presentation.
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