Hammarö
konstförening
REGLER OCH PRAKTISK INFORMATION Ö-KONSTRUNDAN 31/8-1/9 2019
POLICY FÖR DELTAGANDE
Den som deltar i rundan ska bo på Hammarö, ha sommarboende här eller vara aktiv
medlem i Hammarö Konstförening. Nya deltagare ska godkännas av Hammarö
Konstförening vid utställningen Vårkonst. Den som tidigare deltagit i konstrundan är
garanterad plats vid nästkommande års konstrunda. Alla deltagare måste lämna in
en skriftlig anmälan till årets konstrunda.
REGLER


Deltagaravgift 300 kr per deltagande person betalas i samband med anmälan.
Faktura och bekräftelse på deltagande skickas per mejl av Folkuniversitetet



Endast försäljning av egna alster, inte andras.



Du ingår i en arbetsgrupp.



Som utställare närvarar du på din utställningsplats under rundan. Ställer du ut i
en gemensam lokal hjälper du till med att ställa i ordning, t ex ordna belysning,
samt att städa både före och efter rundan.



Skyltning: Lokalansvarig på gemensam utställningsplats och de som har egen
ateljé ansvarar för närskyltningen fram till utställningsplatsen.



Du ska informera om rundan på alla sätt, t ex genom att sprida foldrar och
informera i sociala media.



Du ser själv över dina försäkringar för stulna eller skadade konstverk. Alstren på
samlingsutställningen är försäkrade av Hammarö Konstförening.

PRAKTISK INFORMATION
Före, i Sockenstugan


Lämna in ett konstverk till samlingsutställningen
Alla deltagande konstnärer representeras med ett alster i Sockenstugan.
Vid inlämningen fyller du i en blankett där ditt namn, konstverkets titel, teknik
och pris ska uppges. Uppgifterna skall även finnas på baksidan av alstret. Tavlor
måste förses med ståltråd/snöre/lina på baksidan för upphängning.



Lämna in en presentation av dig själv - den kommer att finnas i en pärm i
Sockenstugan tillsammans med övriga deltagares presentationer.



Lämna gärna en vinst till konstlotteriet, ett eget alster. (Se det som bra
marknadsföring av dig själv!)



Hämta pilarna/skyltarna, en nummerskylt och tre eller flera pilar.



Hämta foldrar, turistkartor, Färgjakten, besöksrapporter och namnskylt.

Hammarö
konstförening
Under rundan


Var på plats i din utställningslokal



Räkna antalet besökare



Uppmuntra ifyllande av Färgjakten

Efter, i Sockenstugan


Sålda alster på samlingsutställningen lämnas till köparen när rundan är över,
senast måndag. Ekonomisk transaktion sker mellan köpare och säljare.



Lämna in rapport antal besökare



Lämna in insamlade Färgjakten



Lämna tillbaka nummerskylt och pilar

ARBETSGRUPPERNAS UPPGIFTER


Affischeringsgrupp. Sätter upp affischer efter ett givet schema med fördelningsområden
på Hammarö och i Karlstad



Skärmgrupp. Sätter upp och tar ned skärmväggar till samlingsutställningen i
Sockenstugan inför och efter rundan. OBS starka människor behövs!



Skyltgrupp. Ansvarar för förskyltning och huvudskyltning, dvs sätter upp och tar ned
pilar/skyltar och informationsskyltar vid huvudleder, rondeller och i vägkorsningar.
(Konstnärerna ansvarar för sin egen närskyltning från huvudled till utställningsplats,
både att pilarna sätts upp, plockas ner och lämnas tillbaka till Sockenstugan).



Städgrupp. Gruppen städar den gemensamma lokalen i Sockenstugan före
och efter rundan. Städmaterial finns i lokalen.



VIP-/mingelgrupp. Arrangerar pressvisning, vernissage och mingel onsdagen före
rundan.



Marknadsföringsgrupp. Ansvarar för rundans externa marknadsföringsinsatser,
annonser etc. (Konstföreningen)



Administrativ grupp. Tar emot och registrerar alster vid inlämningen i Sockenstugan
mm. (Konstföreningen).

