Mekelsmäss 2012 och årets Konstnatt
Nytt för i år: Samlingsutställning i Medborgarhuset/ Stadsteaterns foajé:
torsdag 27/9 – söndag 30/9
Varje utställare som deltar under Konstnatten erbjuds lämna in 1
alster/konstverk att ingå i samlingsutställningen i Medborgarhuset,
som arrangeras för sjunde året.
Öppettider för allmänheten: fredag 28/9 kl. 15 -18
Konstnatten: lördag 29/9 kl. 10-01, söndag 30/9 kl. 12-16,
Besöksadress: Medborgarhuset, Medborgarplatsen 1, Falköping
1. Måndag 24/9 kl. 9-18. Inlämning av konst, Medborgarhuset/Stadsteatern
Tag med bifogad blankett ifylld - en blankett/konstverk och utställare.
Uppgifterna behövs till sammanställningen/informationsbladet av verk som ingår i
samlingsutställningen. Texta tydligt!
2. Onsdag 26/9 kl. 19-21. Vernissage och mingelkväll i Medborgarhuset
Där får ni möjlighet att träffa alla övriga utställare, lokalägare/arrangörer, knyta kontakter och
utbyta idéer m.m. Vi bjuder på kaffe och Mekelsmässtårta.
3. Måndag 1/10 kl. 9 -18 Avhämtning av konstverken / eller efter överenskommelse.
4. Obs! Konstverken deltar i Samlingsutställningen på eget initiativ och med egen
försäkring.
5. Förmedla och sprid denna information till alla berörda utställare, lokalägare/
arrangörer som deltar hos Er under Konstnatten!
OBS! Ny lokal för samlingsutställningen p.g.a ombyggnadsarbete i Stadshuset
6. Skyltställning i smide med tillhörande siffra för resp. utställningsplats finns att
hämta i Medborgarhuset när ni lämnar in ert konstverk/alster.
Depositionsavgift 100:- som ni får tillbaks vid återlämnandet måndag 1/10.
Är skylten trasig eller skadad behåller Mat och Kultur depositionsavgiften.
7. Hemsidan: www.matokultur.se Konstnatten m.m. 2012 uppdateras kontinuerligt
8. Skörde-Efterfest prel. tisdag 6/11 kl. 19.00 Hotell Ranten med utdelning av Gyllene
äpplen, utvärdering, mat m.m. För besked om datumet se hemsidan.
Anmälan till: Gerth Bragnå gerth@bragna.se eller 070-281 97 77
Välkomna att vara med på årets konstnatt - ytterligare information kontakta:
Gerth Bragnå
Mat & Kultur
070-281 97 77

Kerstin Arnesson
Kultur & fritid
0515-88 50 90, 070-630 63 61

Ulla Andersson
Kultur & fritid
0515-88 50 45

gerth@bragna.se

kerstin.arnesson@falkoping.se ulla.andersson@falkoping.se

v.g.v

Bli medlem i Föreningen Falbygdens Mat & Kultur
1. Falbygdens Mat & Kultur, ekonomisk förening har som sina syften att tillhandahålla
medlemmarna gemensamma arrangemang, utställningar och försäljning samt marknadsföra lokalt
producerade livsmedel, hantverk och upplevelser. Vi är ett nätverk av lokala livsmedelsproducenter på
Falbygden. Vi vill också arbeta för ökad landsbygdsturism, för bevarande av kulturvärden.
Mat & kulturs verksamhet är också helt i linje med grundtankarna i Citta Slow.
När man blir medlem i vår ekonomiska förening är insatsen 1.000 kr och den årliga serviceavgiften är
1.500 kr: Bg. 5250-6524
2. Mat & Kulturs Vänner, ideell förening, har till ändamål att öka antalet och främja lokala
matproducenter, konstnärer, konsthantverkare och annan kultur på Falbygden. Vi ansvarar för
lotterierna. Denna förening hoppas vi så småningom ska kunna bli ett nätverk för de privatpersoner,
konstnärer och hantverkare m.fl. som vill stödja vår verksamhet.
Den årliga medlemsavgiften är 100 kr: Pg 44 56 90-1

Med hälsning och välkommen att medverka till en inspirerande konst- och
kulturupplevelse för alla falbygdsbor och hitresande under Mekelsmäss – Skördefest
på Falbygden med Konstnatt 2012.
Lars-Erik Kullenwall
Ordförande Falbygdens mat och kultur, ekonomisk förening

