
Inbjudan – var med och ställ ut!

Sommarutställning 
i Nora konsthall
Vill du som är medlem i Örebro läns slöjdförening och/eller Svensk Form 
vara med och ställa ut dina verk i vår gemensamma sommarutställning 
2023 i Nora konsthall? 

Temat för utställningen är MITT i MELLAN – Vi är alla på en resa mellan svart och vitt. Mellan 
mjukt och hårt. Mellan nytt och gammalt. Ta fram din fantasi, gräv i dina inre och yttre gömmor. 
Lämna in, ett till tre verk, nytt eller gammalt? Det spelar ingen roll. 

En jury med två representanter från vardera Örebro läns slöjdförening och Svensk Form väljer ut 
de bidrag som antas till sommarutställningen. Minst ett av dina verk blir antaget.

Sommarutställningen pågår från fredag 9 juni till fredag 25 augusti i Nora konsthall
Vernissage 9 juni kl 18-19:30.

Så här gör du!

Deltagande är öppet för dig som medlem
Du som är medlem i någon av våra föreningar, Örebro läns slöjdförening och/eller Svensk Form, är 
välkommen att delta. Om du inte är medlem och ändå vill vara med och ställa ut, är du varmt 

välkommen att först bli medlem. � � 

Bli medlem
Örebro läns Slöjdförening: Pris: 150 kr/år. 
Här hittar du info: https://hemslojden.org/engagera-mig/bli-medlem/
Svensk Form: Pris: 580 kr/år, studentpris: 325 kr/år. Medlemskapet inkluderar designtidningen 
Form. Här hittar du info: https://svenskform.se/medlemskap/ 

Anmälan och inlämning av verk
Sista dag för anmälan är måndag 29 maj. Förutom anmälan skriver du ner dina kontaktuppgifter 
och en text på max 600 tecken per verk. Namnge/märk dina verk och skriv ner din 
motivering/berättelse kring varje alster samt lite kring dess teknik och material. Du sätter också 

                                          



pris på det som är till salu. 
OBS! Anmälan utan tillhörande texter efter 29/5 godtas ej. Mycket viktigt!
Nora Kommun har en utställningsförsäkring, därför ska du vid "privat ägo" ange ett 
försäkringsvärde. Allt detta finns med i verkslistan samt tillgänglig för jurygruppen vid dess arbete. 
Anmälan och texterna mejlas till svenskform@kapitan.se

Strax efter anmälan får du en blankett, en deltagarlista på mejlen, där du återigen fyller i dina 
kontaktuppgifter, namnger de verk du lämnar in samt dess priser (samma som du angett vid 
anmälan). På den får du också godkänna att dina kontaktuppgifter får anges på verkslistan samt 
delges till Nora kommun (GDPR). Fyll i blanketten redan hemma och ta den med dig till 
inlämningen (särskilt om du lämnar in via ombud). Annars fyller du i den vid inlämnandet. 
Blanketten behövs för att personalen ska kunna pricka av in- och utlämning och notera eventuella 
köpare.

Inlämning sker 2 juni mellan kl 14-17 i Nora konsthall, invid Nora Bibliotek på Storgatan 15. Du tar 
med dig dina (ett till tre) uppmärkta verk tillsammans med blanketten och lämnar dem där till 
kultursekreterare Elin Sörman. Det är en icke anonym inlämning. Har du inte med dig en ifylld 
blankett fyller du i den där och då.

Konsthallen tar ingen provision på det som säljs. Personalen rödprickmärker och tar upp 
kontaktuppgifter på köpare. Försäljning och överlämning sker sedan helt mellan dig och köpare. 
Ange Swish om du har. Inga visitkort eller dylikt får lämnas i utställningen. Kontaktuppgifter till alla
finns i verkslistan.

Ej antagna verk
Vi mejlar dig onsdag 7 juni och meddelar vilket/vilka av dina verk som kommit med. Du hämtar 
sedan de verk som eventuellt inte kommit med, samma eftermiddag som vernissagen (för att 
minimera resorna till Nora), dvs på fredag 9 juni mellan kl 16-17:30 (då och endast då!). 

Passa på att ”göra Nora” under tidsglappet, vi tipsar om butikerna Knut & Tova  och Sandbergs, 
Nora Glass, fika på DaCapo eller Strandstugan.

Hämtning efter utställningens slut
Du eller ditt ombud hämtar de utställda verken, när utställningen är över, på måndag 28 augusti 
mellan kl 14-17. Sker det via ombud måste du meddela detta till svenskform@kapitan.se

Med vänlig hälsning
Anneli Linder ordförande Örebro läns slöjdförening
Jonas Linder, ordförande Svensk Form Örebro län.

                                          


