ALLMÄNT
2012 års Julsalong kommer att äga rum i Västerås konstmuseets och Länsmuseets hörsal, Karlsgatan 2, Västerås.
Utställningen kommer att vara öppen mellan den 15 december till och med den 13 januari 2013. Vernissagen den 15
december kl 13.00. Utställningen är jurybedömd.
OBS: Inlämning till annan plats än utställningen. Inlämning till Konstfrämjandets lokaler Slottsgatan 17,
Västerås
Barnens julsalong genomför under samma period i Konstfrämjandets lokaler, Slottsgatan 17, Västerås. Barnens
julsalong kommer även att vara öppen den 15 januari 2013 i samband med en föreläsning. I barnens julsalong visas
konstverk med tema ”Min stad”. Barn från två skolor medverkar.
Vernissagen den 15 december kl 12.00.
LÄMNA IN KONSTVERK TILL JULSALONGEN 2012
Julsalongen är öppen för alla yrkesverksamma konstnärer och amatörer inom olika konstformer såsom måleri,
skulptur, foto, textil, installation, performance, etc. Video och filmer ska vara i DVD format. Installationer ska bifoga
beskrivning av verkets montering. Julsalongen vänder sig till boende i Västmanland eller konstnärer med anknytning
till Västmanland.
UTSTÄLLNINGEN ÄR JURYBEDÖMD
Du får lämna in tre konstverk som juryn gör en bedömning av. Det innebär att du kan få med en eller flera konstverk
men även bli refuserad. Utställningen hängs av Julsalongens arbetsgrupp.
INLÄMNINGSAVGIFT - INLÄMNING AV KONSTVERK
Att medverka på julsalongen kostar 250 kr som du betalar till bankgiro 138-6614. Skriv ditt namn och att det gäller
julsalongen vid inbetalningen. Ta med någon form av bevis vid inlämning eftersom arrangörerna inte kontinuerligt har
tillgång till kontouppgifterna. Du kan även betala kontant när du lämnar in dina konstverk.
Inlämningen sker den 4,5,6 december mellan 12.00- 16.00. Den 6 även fram till kl 18.00. Inlämningen sker till
Konstfrämjandes lokaler: Slottsgatan 17, Västerås. Inbetald avgift betalas inte tillbaks vid refusering.
Två anmälningsblanketter ska lämnas in tillsammans med konstverken. Den ena behåller konstnären som kvitto, den
andra arrangören. Anmälningsblanketten finns vid inlämningen eller på hemsidan
http://www.skadebanan.se/vastmanland.
HÄMTNING AV KONSTVERK
Återlämning av konstverk sker vid två tillfällen baserad på om konstverken blivit antagna eller ej.
Ej antagna konstverk återlämnas den 13 december mellan kl 12.00 -17.00 samt den 14 december mellan 12.00 –
16.00. Samma plats som konstverken lämnades in i, Konstfrämjandes lokaler Slottsgatan 17, Västerås.
Konstverk som blivit antagna och visas på utställningen återlämnas den 15 och 16 januari mellan kl 12.00 -16.00. Den
16 även fram till kl 18.00 i Konstfrämjandes lokaler Slottsgatan 17, Västerås
Ingen direkt försäljning förekommer men arrangörerna förmedlar information mellan köpare och konstnär.
Arrangörer:
Skådebanan Västmanland, Konstfrämjandet Västmanland, Västerås konstmuseum, Västmanlands länsmuseum.
Kontakt.
Skådebanan Västmanland
Ingenjör Bååthsg 11
72212 Västerås
070-5233334
tapani.bjorkbacka@lo.se

