Konstrundans vårutställningar
Södra Vätterbyggdens konstrunda utökar nu möjligheten för konstutövare i Jönköpings region.
Genom ett samarbete med Kommunen och Kvarteret Ödlan har vi nu möjlighet till att även visa utställare
under våren.
För vem:
För dig som är medlem i SV Konstrunda. Antingen ställde du ut förra året eller har anmält dig till 2019 års
konstrunda.
Var:
Konstrummet i Kvarteret Ödlan som ligger på Syrgasvägen 7 i Jönköping (vid södra delen av
Munksjön)
Huset drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings Kommun.
Det finns tillgång till pentry med vatten och kaffebryggare i annan del av lokalen. Toaletter mm finns
på plats. Utställare håller själva med krokar och vajer för hängning.
Koncept:
Hängning sker: fredagen
Bemannad utställning av utställare: lördag kl 10-17, söndag 11-16
Hur fungerar det?
Du anmäler ditt intresse och för vilken helg du vill ställa ut. Den som anmäler sig först blir först-utställare och
har huvudansvaret för utställningen den veckan. Förste-utställaren beslutar hur många utställare ytterligare
som kan vara medutställare. 2-5 rekommenderas med krav på minst 2 utställare (om möjligt).
Utställarna ansvarar själva för upp och nedhängning. Att det finns information om utställarna på plats.
Informera även hur eventuella köp av verk fungerar. Utställarna ansvarar för att lördagar och söndagar är
bemannade. Arrangemanget är kostnadsfritt för såväl utställare som besökare.
TIPS, Glöm inte att ta med skyltar och affischer så att det syns vad du gör i lokalen!

Utställningar:
FEBRUARI
23/2-3/3 (Hängning 22/2)
Maria Viking
Marika Wall
MARS
16/3-17/3 (hängning 15/3)
30/3 31/3
APRIL
6/4 -7/4 (Hängning 5/4)
20/4-21/4 (Hängning 19/4) OBS! PÅSK
27/4-28/4 (Hängning 26/4)
MAJ
11/5-12/5 (Hängning 10/5)
18/19/5 (Hängning 17/5)
25/5-26/5 (Hängning 24/5)
(Konstrundan ansvarar ej för hängande verk eller eventuella skador eller åverkan. Utställare hänger på egen risk)

Kontaktpersoner:

Vårutställningar ansvarig:
Maria Viking
E-post: maria.viking75@gmail.com
Telefon: 0706-420233
Konstrundans Ordförande:
Sören Nordenström
E-post: soren.nordenstrom@bahnhof.se
Telefon: 076-834 16 55
Kommunansvarig för Kvarteret Ödlan:
Henrik Hermansson
E-post: henrik.hermansson@jonkoping.se
Telefon: 036-107930

