Inbjudan till ”UNDER SAMMA TAK” hösten 2019
”Under samma tak” är en jurybedömd utställning för bildkonst,
formgivning, konsthantverk och slöjd, initierad av Östgöta Konstförening.
Inbjudan riktar sig till konstnärer, formgivare, konsthantverkare och slöjdare,
verksamma i Östergötland. Östergötlands museum har under många år varit
utställningens fasta nav, men på grund av museets renovering har utställningen
i år letat sig ut till övriga Östergötland.
Galleri Sander/NP33 i Norrköping får i år en central position. Här tas alla inlämnade verk
emot och till skillnad från tidigare kommer de också under tre dagar att visas
publikt, 26–28 september (Kulturnatten). Inlämningen av verk sker 16–17 september.

Vilka verk som enligt juryn kvalificerat sig för att ingå i den jurybedömda utställningen
tillkännages först efter att exposén av alla de inlämnade verken avslutats.
Årets jury består av Stefan Hammenbeck, Elin Redin,
Julius Nord och Maria Silfverhielm.
Juryns val sprids till fyra utställningslokaler i Östergötland. En del stannar kvar i
Norrköping, andra delar visas i Linköping, Mjölby och Motala. Det är dessa fyra delar
som tillsammans utgör den jurybedömda utställningen ”Under samma tak”, med
gemensam vernissage 12 oktober. Utställningarna pågår sedan till mitten av november.
Regler för deltagande och tider för inlämning finns tillgängliga för nedladdning på
www.undersammatak.nu
Anmälningsavgiften 200 kr ska vara inbetald senast 10 september, på bankgiro 554-5975

nformation

Vi hoppas att årets upplägg inte ska uppfattas som alltför krångligt och därmed avskräcka någon från att delta.
Ambitionen har varit att ge en så bred bild av konstlivet som möjligt, samtidigt som vi också underkastar det en
jurys granskning. Alla utställda verk är till salu, såväl de som visas på den inledande exposén som de som visas
”Under samma tak” i Norrköping, Linköping, Mjölby och Motala.
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För ytterliggare information:

Avgiften inbetalas på Plusgiro 16 04 22 – 2, då
namn, adress, e-post och telefonnummer anges.

: Berit Hyland,
På Östergötlands Museum och på Norrköpings
Konstmuseum finns ytterligare information. Eller
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Medlemsansvarig: Karin Theorell,
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tel 013-29 88 50 ktheorell@hotmail.com
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Anders Lindkvist
anders.lindkvist.idea@hotmail.se
0705-89 05 16

Konstföreningens adress är:
Östgöta Konstförening
Box 232
581 07 Linköping

Leif O Pehrson
leif.@fotografera.nu
0705-40 64 50

Thorbjörn Andersson
thobbe.andersson@gmail.com
0739-25 04 77

Galleri Sander
Joakim Sander
info@np33.se
011-23 79 56

Regler
Härmed inbjuds till deltagande i Östgöta Konstförenings jurybedömda
höstsalong Under samma tak, i samarbete med Mjölby konstförening,
Norra Vätterns Bild & Formkonstnärer och Galleri Sander/NP 33 i Norrköping

Villkor för deltagande:

– B
 oende och verksam i Östergötland. Även östgötska konststuderande på ort utanför
Östergötland har rätt att delta.
– Högst tre objekt utförda under de två senaste åren kan lämnas in. Objekten ska vara prissatta
och till salu.
– En anmälningsavgift på 200 kr ska ha betalats till Bg 554-5975 före inlämningen, senast 10
september (och ej på annat sätt).
– Vad gäller grafik, teckningar och akvareller som inte är inramade, ska dessa vara försedda med
passepartout i standardformat, 40x50, 50x65 eller 70x100 cm. Målningar, högst 70x100 cm.
– Inlämnade objekt, i de fall dessa ska hängas upp, ska förses med upphängningsanordning.
Objekt av större format/tyngd eller i behov av teknik måste föranmälas till galleriet,
tel: 011-23 79 56
– Objekten ska vara försedda med eventuell titel och utställarens namn. Verkstitel och övriga
uppgifter noteras på anmälningsblanketten som ska medfölja objekten (se sid 3 och 4).
– MU-ersättning eller motsvarande utgår ej vid denna jurybedömda salong.

Inlämning:

Sker hos Galleri Sander/NP33, Norra Promenaden 33 i Norrköping,
16–17 september 2019, kl 12.00–19.00.

Avhämtning:

– Ej antagna objekt (R) inklusive de, som inte försålts inledningsvis, meddelas via mail/brev.
Dessa hämtas på Galleri Sander/NP 33, 30/9 och 1/10, kl 12.00–18.00.
– Antagna verk (A) som ej sålts hämtas på Galleri Sander/NP33, efter att utställningen ”Under
samma tak” avslutat sina visningar i Östergötland (datum anges senare).

Transport och försäkringar:

– Utställaren svarar själv för transport till och från Galleri Sander/NP33.
– Objekten är försäkrade från inlämning till avhämtning, dock ej längre än t.o.m. sista
avhämtningsdagen.
– Arrangörerna fråntar sig allt ansvar för objekt som ej hämtas inom föreskriven tid.

Försäljning:

– U
 tställningens arrangör har rätt att tillgodoräkna sig 30 % som provision på angivet
försäljningspris.
– Redovisning till utställaren sker genom Östgöta Konstförenings försorg snarast möjligt
efter salongens slut och efter att köparen har betalat.

Årets jury:

Elin Redin - Konstnär
Stefan Hammenbeck - Konstintendent Östergötlands museum
Maria Silfverhielm - Textilkonstnär, tidigare lektor i formgivning vid Linköpings universitet
Julius Nord - Konstnär

E-post:

Postnr:

Adress:

Namn:
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Postadress:

Teknik/material

Försäljn.pris

Jurybeslut Avhämtningskvittens
A/R
fylls i av utlämnaren

Underskrift:

Födelseår:
Telefon:
Bankkonto inkl clearingnr/
PG/BG:
Jag har tagit del av gällande villkor i inbjudan till salongen och förbinder mig att följa
dessa.

Storlek
HxBxD

Meddelande om jurybeslut (A= antaget verk, R=refuserat verk) utsändes skriftligen.

Upphovspersonen är skyldig att noga och tydligt fylla i blankettens alla delar och följa anvisningarna på respektive del.

Anmälningsblankett till Under samma tak

Objekt Tillkomstår och ev titel



Inlämningskvittens
Ifylles av upphovspersonen
Textas av upphovspersonen och fås som
mottagningsbevis vid inlämning.

Information om objekten
Ifylles av upphovspersonen
Textas och tejpas eller klistras fast av utställaren
på objektets baksida eller annan lämplig plats.

OBS! Ta med vid avhämtning!
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