Välkommen att delta i Vadstena Konstrunda
14-15-16 september 2018
Så var det dags att anmäla sig till Vadstena Konstrunda 2018. Det är med glädje vi
konstaterar att det är trettonde året i rad som vi bjuder in till detta evenemang. För att
ställa ut i Vadstena Konstrunda måste man vara medlem i Vadstena Konstrunda Ideell
Förening. Anmälan är öppen 1 mars till 1 maj.
Föreningens medlemmar delas in i tre grupper:
Grupp 1 – Utställande konstnärer. Grupp 2 – Gallerister. Grupp 3 – Stödmedlemmar.
Avgifter:
Grupp 1 – 500 :- ”Vanlig utställare” som hjälper till. (Medlemskap och deltagaravgift.)
Grupp 1 – 1.000 :- ”Utställare” som inte hjälper till. (Medlemskap och deltagaravgift.)
Grupp 2 – 100 :- (Plus 900 :- per utställande konstnär.)
Grupp 3 – 100 :- (Stödmedlem.)
Medlems- och deltagaravgifterna sätts in på föreningens Bankgiro 610-0093 samtidig
med anmälning. Glöm inte att ange för vem avgiften är betald!
Det är obligatorisk närvaroplikt vid Medlemsmötet/Arbetsgruppsmöte XX maj och
vid Invigning/Pressvisning 8 sept.
Deltagare i grupp 3 är givetvis välkomna att frivilligt arbeta i föreningen!.
Utställaren ordnar själv med lokal. Konstrundan ska vara ”promenadbar” d.v.s.
utmed/innanför markerat område på bifogade karta. Anmälan gäller endast
betalande utställare (inga gästkonstnärer får bjudas in). En förutsättning för
deltagande är tillgång till internet och e-post.
Vi har beslutat att försöka ge vårt traditionella ”fredagsmingel” en annan form och ha det
på lördagen veckan innan Konstrundan, i samband med pressvisningen. Vi ber att få
återkomma med detaljer kring detta.
Anmälan görs på vår hemsida www.vadstenakonstrunda.se Där finns blankett och
information om konstrundan. Alla medlemmar har möjlighet att lägga in eget material på
vår hemsida vilket är viktigt för att den ska bli riktigt bra. Kontakta Jakob Krabbe,
jakob@syscare.se, om du behöver hjälp med detta.
Använd gärna våra kontaktadresser för frågor! Med vänlig hälsning
Ordförande Lena Linde, lena_linde@hotmail.com

