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HAMMARÖ
KONSTFÖRENING

Vårkonst
Utställare behåller denna sida

Du som medverkar måste vara folkbokförd i Hammarö kommun eller 
vara medlem i Hammarö konstförening. 
   - Du som inte har medverkat i Vårkonst förut får ställa ut max tre verk: 
     Maxmått för det största av konstverken är 80 x 80 cm. 
 
   - Du som har medverkat förut får ställa ut ett verk:  
     Maxmått för konstverket är 80 x 80 cm.

Läs mer om fördelningen längst ned på sidan.

REGLER FÖR MEDVERKAN

 
Anmälan: Senast 26 april till Hammarö bibliotek, eller  
ulrika.lundberg@hammaro.se
Inlämning: Torsdag 11 maj,  kl. 16-17, i Konsthallen i Hammarö bibliotek. 
Glöm inte upphängningslina/vajer på baksidan av konstverket samt ditt 
namn, konstverkets titel och pris.  
Hämtning av verk: Fredag 30 juni, senast klockan 16, Hammarö bibliotek. 

ANMÄLAN, INLÄMNING OCH HÄMTNING AV VERK

 
De personuppgifter vi ber om är namn, telefon och  e-postadresser.  
Dessa används för att vi ska kunna komma i kontakt gällande 
utställningen. När Vårkonst är över tas uppgifterna bort.

GDPR

 
Fördelningen beror på att Vårkonst är ingången till ett eventuellt 
deltagande i Ö-konstrundan. Ö-konstrundan är en jurerad utställning. 
En jurering betyder att konstverken har bedömts av arrangören och i 
detta fall är det Hammarö konstförening.
 
På nästa sida kan du ange ifall du är intresserad av att delta i 
Ö-konstrundan, och du kan även ange ifall du är intresserad av ett
medlemskap i Hammarö konstförening, även här sker en jurering.  
Inlämning av en anmälan till Ö-konstrundan kommer senare.

VARFÖR OLIKA ANTAL KONSTVERK?

Utställningsperiod 12 maj - 29 juni
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Kryssa i cirkeln ifall du är intresserad av att bli 
jurerad för att delta i  Ö-konstrundan. 

Kryssa i cirkeln ifall du är intresserad av att bli 
jurerad för att bli medlem i Hammarö konstförening.

1.

2.

Om du enbart är intresserad av att delta i Vårkonst behöver du inte kryssa  i något 
av alternativen nedan. Nedanstående gäller enbart som intresseanmälan för nya 
deltagare. En formell inbjudan att anmäla sig till Ö-konstrundan kommer senare.

Namn

Telefon

E-post

 
Verket/verkens titel, pris och teknik

Anmälan
Denna sida lämnas in på Hammarö bibliotek


