2011 års Julsalo
ong kommer att äga rum i gamla La
agerhaus lookaler Skraapan. Utstäällningen kom
mmer att ha
öppe
et mellan den 27 novemb
ber till och med
m den 22 december. Ve
ernissagen den
d 27 novem
mber kl 12.30
0.

Tanken är att de konstverk
k som visas på Julsalon
ngen även ska
s visas på
å Konst i Väs
stmanlands hemsida
http
p://www.konstivastmanlland.se i form av ett nä
ätbaserat ga
alleri.
OBS
S, detta är helt
h friviligt. Ditt medgiv
vande ska fin
nnas på anm
mälningsbla
anketten.
LÄM
MNA IN KON
NSTVERK TIILL JULSAL
LONGEN 201
11
Julsalongen är öppen
ö
för alla
a yrkesverksamma konsttnärer och am
matörer inom
m olika konstfformer såsom
m måleri,
skulptur, foto, texxtil, installation, performa
ance, etc. Vid
deo och filme
er ska vara i DVD formatt. Installationer ska bifoga
a
beskkrivning av verkets
v
monte
ering. Julsalo
ongen vände
er sig till boen
nde i Västma
anland eller kkonstnärer med
m anknytniing
till Västmanland
V
.
MINST ETT KON
NSTVERK KOMMER
K
ME
ED
Du får
f lämna in tre
t konstverkk varav minst ett kommerr att visas. Utställningen
U
hängs utav Julsalongens arbetsgrup
pp.
INLÄ
ÄMNINGSAV
VGIFT - INLÄ
ÄMNING AV
V KONSTVE
ERK
Att medverka
m
på
å julsalongen
n kostar 250 kr som du be
etalar kontan
nt när du läm
mnar in dina kkonstverk den 13 nov me
ellan
kl 12
2.00- 16.00, eller den 14 nov kl 12-18
8. Inlänning sker
s
i gamlla Lagerha
aus lokalerr Skrapan Västerås.
V
Tvvå
anm
mälningsblankketter ska läm
mnas in tillsa
ammans med
d konstverke
en. Den ena behåller
b
konstnären som
m kvitto, den
andrra arrangören. Anmälning
gsblanketten
n finns vid inllämningen elller på hemsidan
http:://www.skade
ebanan.se/vastmanland//index. Blankketter finns även
ä
vid Tem
mporArt utstä
ällning på Sig
gma.
MTNING AV KONSTVER
RK
HÄM
Konstverk återlä
ämnas den 23
3 december kl 12.00-16.00 Eller den 9 januari 2012 kl 12-18.0
00
Inge
en direkt försäljning förekkommer men arrangörern
na förmedlar information mellan köpare och konsttnär.
angörer:
Arra
Skåd
debanan Västmanland, Konstfrämjan
K
ndet Västmanland, Temp
porArt samt Citygalleriorn
C
na

Kon
ntakt.
Skåd
debanan Västmanland
Inge
enjör Bååthsg
g 11
72212 Västerås
070--5233334
tapa
ani.bjorkbackka@lo.se

