Inbjudan – var med och ställ ut!

Sommarutställning i Kumla utställningshall
Vill du som är medlem i Örebro läns slöjdförening och/eller Svensk Form vara med och ställa
ut dina verk i vår gemensamma sommarutställning 2022 i Kumla Bibliotek?
Temat för utställningen är VÅRA

RÖTTER – Varifrån kommer vi, vilka vägar har vi vandrat? Vad har vi lärt oss och vad

vill vi berätta? Också träd har rötter. 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 lördag 11 juni till måndag 1 augusti i utställningshallen på Kumla bibliotek. Öppettid
den första lördagen är 10–14.

Så här gör du!
Inlämning av verk 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/
Inlämning av verk
Tid för inlämning: tisdag 7 juni mellan klockan 12–19, Kumla bibliotek. Ingen anmälan behövs, utan du som vill vara med
tar med dig dina (ett till tre) uppmärkta verk och lämnar dem direkt till Kumla bibliotek. Det är en icke anonym inlämning.
OBS! Innan du åker hemifrån mejlar du en motivering/berättelse till varje enskilt verk. Mejla motiveringen/berättelsen till
svenskform@kapitan.se
Väl på plats i Kumla, fyller du i en blankett som finns där med dina kontaktuppgifter och namnger de verk du ska lämna in
(med samma märkning som du märkt upp dina verk). Du sätter där också pris på det som är till salu. Biblioteket tar ingen
provision på det som säljs. Biblioteket rödprickmärker och tar upp kontaktuppgifter på köpare. Försäljning sker helt mellan
dig och köpare. Ange swish om du har.
Det finns inte någon gemensam utställningsförsäkring. Det får varje utställare själv ordna med om man vill ha.
Ej antagna verk
Vi mejlar dig sent på onsdag kväll 8 juni och meddelar vilket/vilka av dina verk som kommit med.
Du hämtar sedan de verk som tyvärr inte kommit med, på torsdag 9 juni mellan 8–19.
Hämtning efter utställningens slut
Du hämtar de utställda verken när utställningen är
över på tisdag 2 augusti mellan 9–18.
Med vänlig hälsning
Anneli Linder ordförande Örebro läns Slöjdförening
Jonas Linder, ordförande Svensk Form Örebro län

