2019
Hej alla Konstvågendeltagare,
Här följer en plan inför helgen 3-4 augusti:
*Samtliga deltagare får under v. 26 - v. 27 per post (till den adress i Öckerö kommun som
den angett i anmälningsformuläret) 5 stycken Konstvågenfoldrar, 2 affischer och en
konstvågendekal (mått 25 cm x 11 cm). Foldern delas ut till kommunens InfoPoints,
bibliotek, kommunhus m.m. Hjälp gärna till med att sprida foldrar och affischer i era
närområden, så att alla ser Konstvågen 2019! Fler foldrar finns att hämta på Öckerö
bibliotek. Folder kommer också att finnas på webben. Också i år så kommer det att
finnas en Konstvågen-app att ladda ner.
*För samlingsutställningen gäller följande:
Inlämning av ett verk till samlingsutställningen i Öckerö biblioteks utställningshall
torsdagen den 25 juli kl 10 – kl 18.30 & fredagen den 26 juli kl 10 – kl 15.30. Välj ett
mindre verk då det är många medverkandes alster som ska exponeras. Tänk på att välja
ett verk som kan hänga under hela utställningsperioden. Välj gärna inte stora/dyra/
ömtåliga verk då ytan är begränsad och då ingen ersättning för verk utgår om det mot
förmodan skulle inträffa något under utställningstiden. Maxmåtten är: längd 75 cm, höjd
75 cm.
OBS! Informera köpare att inga verk som lämnats in till samlingsutställningen får
hämtas innan utställningens slutdatum, tisdagen den 27 augusti kl 16.45. All försäljning
av verk går direkt via er och kund.
OBS! Lämna in ert verk senast fredagen den 26:e juli kl 15.30. Vi vill kunna hänga en så
bra utställning som möjligt i utställningshallen för de konstnärer som lämnat in sina verk i
tid. Med respekt för detta så kommer inga verk som kommit in efter fredagen den 26 juli
att finnas med i den stora samlingsutställningen i utställningshallen. Mindre verk som
kommer in efter detta datum placeras i glasmontern vid lånedisken. Större verk kan ej
tas emot.
*I samband med att ni lämnar in verk till samlingsutställningen torsdagen den 25 juli kl.
10 – kl. 18.30 & fredagen den 26 juli kl. 10 – kl. 15.30 så får ni:
* 2 st. nummerskyltar i A-4 och 2 st. i A-3, liggande, format.
* Upp till 5 pilar per utställare (beroende av hur många ni behöver).
* Var sin namnbricka (att spara till nästa år).

* 15 broschyrer, och eller fler affischer.
* Allt material levereras i år i en återanvändbar tygpåse.
De inplastade pilarna och nummerskyltarna är i år ej märkta med år och namn. Vi vill att
ni lämnar tillbaka dem, så att de kan återanvänds nästa år. De ska lämnas tillbaka senast
lördag 8 september, då det också är sista dag att hämta verk som varit med i årets
samlingsutställning. Det kommer att finnas backar i anslutning till utställningshallen på
biblioteket där ni kan lägga dem.
*Samlingsutställningen öppnar fredagen 2/8 kl 12-16. Då kan alla komma och titta och
börja planera alla konstvågenbesök på olika öar i Öckerö kommun under helgen.
Samlingsutställningen är under helgen 3/8 – 4/8 öppet: lördag: 11-16, söndag: 11-16.
*Samlingsutställningen i bibliotekets utställningshall, sträcker sig i år mellan fredag 2
augusti – tisdag 27 augusti. Också i år blir det gemensamt mingel sk. ”Finissage”:
tisdagen den 27 augusti mellan 16.30-17.30. Ett tillfälle för alla att träffas, se varandras
verk, prata om årets Konstvågen – och planera för nästa. I samband med detta kan ni
hämta era verk i konsthallen. Obs! Hämtning av verk sker f.o.m. tisdag 27 aug kl. 16.45
– kl 19 t.o.m. lördag 8 september kl 13.30.
För bibliotekets öppettider se: www.ockero.se/bibliotek.

Med förhoppning om en lyckad och välbesökt Konstvåg sommaren 2019.
Hör gärna av er om något är oklart.

Lotta M Nyberg
Kultursamordnare & Samordnare för Konstvågen 2019
E-post: lotta.m.nyberg@ockero.se Tel: 031-976290

