Information inför

Samlingsutställning 29 september – 1 oktober 2017
Hej bästa Konstnattsvänner!
Konstnatten 2017 närmar sig med stora steg ...
Inlämning av konst till samlingsutställningen i Falköping sker på Bildkällan, Stora Torget, måndag
25 september kl. 10-19 och tisdag 26 september kl. 15-19. Kontaktperson är gerth@bragna.se
Inlämning av konst till samlingsutställningen i Tidaholm sker på biblioteket, måndagen den 25
september kl. 8-10 och kl. 17-19 Kontaktperson är johanna.andersson@tidaholm.se
Då kan utställningsskylten, Skördefestmagasin och affischer hämtas.
Har du sifferskylt sedan tidigare och fått ett nytt nummer så lämna in den som du inte skall ha i år.
Du som är Konstnattsutställare har möjligheten att vara med på båda ställena med ett verk.
Konsten hämtas åter:
Falköping måndag 2 oktober kl. 9-19
Tidaholm måndag 2 oktober kl. 8-10 eller tisdag 3 oktober kl. 17-19
Då lämnar man också in sin utställningssiffra och skyltställ.
Viktigt är att all konst hämtas vid denna tid! Vid förhinder bokas annan tid via mail till gerth@bragna.se
eller johanna.andersson@tidaholm.se
ALLA UTSTÄLLARE ÄR VÄLKOMNA PÅ Vernissage för samlingsutställningarna torsdag 28
september.
Falköping, Bildkällan kl. 19, då det bjuds förtäring och trevligt mingel. Ingen föranmälan.
Tidaholm, Bibliotekets stora sal kl. 19. Invigningskonsert på temat konst med pianisten
Ha-Young Sul. Mingel med tilltugg från kl. 18. Fri entré, ingen föranmälan.
Samlingsutställningarna är en viktig service till besökarna och en möjlighet för er att få fler besökare,
så ge en så bra bild av er utställning som möjligt.
Samlingsutställning i Falköping hade 3500st besökare 2016.
Att tänka på
• Verk/alster som inte är alltför stort i omfång.
• Upphängningsanordning på baksidan av verket/alstret.
• Inlämningsblankett får du på plats vid inlämningstillfället, lämnas ifylld tillsammans med verk/alster.
• Hänvisningsskylt i smide (nummerskylt för Konstnatten), avhämtas i samband med inlämningen.
Samlingsutställningarna har öppet enligt följande:
torsdag kl. 18 – 21 (konsert kl. 19 i Tidaholm)
fredag
kl. 10 – 23 (sopplunch kl. 12 i Falköping)
lördag
kl. 10 – 01
söndag kl. 11 – 14
Samlingsutställningarna är bemannad alla öppettider.

Det finns affischer, A3 och 50x70cm, att hämta på Bildkällan i Falköping och på turistbyrån i Tidaholm.
Välkomna på Vernissage och Konstnatten 17:de året!!
Gerth Bragnå/ordf. Falbygdens Mat och Kultur
www.matokultur.se
info@matokultur.se

