HÖSTSALONG 2013

19 oktober – 10 november

Edsvik Konsthalls jurybedömda höstsalong är en årligt återkommande tradition som har vuxit och finslipats
med tiden. Våra tidigare utställningar har varit välbesökta och lockat en bred publik. Höstsalongen har väckt
ett stort intresse i tidningar och andra media. Utställningen kommer att visas i båda utställningshallarna
vilket nästan fördubblar ytan. Juryn för Höstsalongen 2013 kommer inom kort att presenteras. Det är juryn
som kommer att göra det slutliga urvalet av ansökningarna under vecka 39, beslutet kan inte överklagas.
Redan nu går det att ansöka till Höstsalongen 2013. Endast via post. (Fysiskt brev) Elektronisk ansökan kommer
att finnas tillgängligt inom kort.
Allmän ansökningsinformation:
- För en giltig ansökan skall en anmälningsavgift på 300 kr inbetalas till PG 46 651-6 Edsviken Konsthall AB.
Märk talongen eller inbetalningen via bank med ” konstnärens namn efterföljt av HS” Konstnärens (den
sökandes) namn måste synas tydligt och vara fullständigt på inbetalningen. Detta är en administrativ avgift.
- Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 22 september 2013. (Vid inlämning via post är det
poststämpelns datum som gäller).
- Man får ansöka med högst tre verk per person.
- Originalverk bedöms ej – vi tar endast emot digitala bilder eller utskrivna bilder. För bästa möjliga
färgåtergivning kommer en färgkalibrerad dator användas vid bedömningen av konstverken. Tänk på att
skicka in bilder av bra kvalité.
- Konstverken man ansöker med får inte vara mer än fem år gamla. De får inte heller ha visats i Sollentuna
tidigare eller ställts ut på någon av våra tidigare salonger. Efterföljs inte dessa regler kommer ansökan att
vara ogiltig.
- Alla antagna konstverk skall vara till salu. Konsthallen tar ut en provision på 47 % inklusive moms på sålda
verk. Prissättningen måste inkludera provisionen.
- Jurybedömningen kommer att äga rum efter ansökningstidens slut. (Vecka 39 september) Bedömningen sker
på en anonym basis.
- Juryn kommer att bestå av tre opartiska jurymedlemmar samt en representant från Edsvik Konsthall.
- Efter juryns bedömning publiceras de som är antagna på www.edsvik.com med namn samt med vilket eller
vilka verk juryn valt ut. (1 oktober 2013)
- Antagningsbesked skickas ut tisdag 1 oktober via e-post. Vi sätter även upp en lista på de antagna i
Konsthall Öst.
- Inlämnade ansökningshandlingar, USB, CD skivor, bilder återfås ej.
CD eller USB:
- Bildfiler skall vara placerade i en mapp märkt med konstnärens namn. Bilderna skall vara i formatet JPG och
vara märkta inviduellt med mått och titel.
Utskrift på papper
- Utskrivna bilder får max hålla formatet A4, och skall vara fullständigt märkta med konstnärens namn, mått
samt verkets titel

Edsvik Konsthall

Landsnoravägen 42 | 19251 Sollentuna | Tel: 08-920 500 | www.edsvik.com

Inlämning av antagna verk:
- Inlämning av antagna konstverk sker lördag & söndag 5-6 oktober kl 11 - 16, samt lördag & söndag 12 - 13
oktober. Vid inlämandet fylls inlämningskvitto i och skrivs under av båda parter. Det går också bra att skicka
antagna verk till oss via post. Dessa verk måste vara oss tillhanda senast den 11 oktober.
- Edsvik Konsthall ansvarar ej för verk under transporter till och ifrån oss.
- I samband med inlämningen av konstverken skall din CV lämnas in.
- Ej sålda konstverk hämtas på konsthallen senast en vecka efter utställningens slut.
- Konstverken som inte hämtas här hos oss packas och sänds tillbaka via postförskott
- Utbetalning av sålda verk sker senast tre månader efter utställningens slut.
Ansökan via post - så här gör du
Betala först den administrativa avgiften 300 kr till PG 46 651-6 Edsviken Konsthall AB
Märk inbetalningen med ditt namn och HS på slutet (Exempel: Britta Ericsson HS)
Efter att du gjort inbetalningen sänd ett mail till reg@edsvik.com med ditt namn och telefonnummer.
(Viktigt att du sänder från din egna e-post adress då vi kommer att bekräfta att vi mottagit inbetalning samt att vi fått
din ansökan. Bekräftelse sker skriftligen via mail.)
Posta dina ansökningshandlingar med CD, USB eller utskrifter på papper (max format A4) till:
EDSVIK KONSTHALL
LANDSNORAVÄGEN 42
192 51 SOLLENTUNA
(SWEDEN)
Märk brevet med texten: Höstsalong 2013
Ansökan ska vara oss tillhanda senast söndagen den 22 september.
För frågor kontakta oss gärna!
Telefon 08-92 05 00

Vid frågor kontakta gärna Edsvik Konsthall
Tel: 08 920 500

Välkommen med din ansökan!

Edsvik Konsthall

Landsnoravägen 42 | 19251 Sollentuna | Tel: 08-920 500 | www.edsvik.com

ANSÖKNINGSFORMULÄR POST
Edsvik Konsthalls höstsalong 19 oktober – 10 november

Var god och texta tydligt!
Namn:

Adress:

Postnummer:

E-postadress:

Telefon:

Mobil:

Bank och kontonummer vid ev. försäljning:

Edsvik Konsthall

Landsnoravägen 42 | 19251 Sollentuna | Tel: 08-920 500 | www.edsvik.com

Kort beskrivning av ditt konstnärskap:

Konstverk I
Titel:
Format:
Teknik:
Försäljningspris:

Konstverk II
Titel:
Format:
Teknik:
Försäljningspris:

Konstverk III
Titel:
Format:
Teknik:
Försäljningspris:

Jag har tagit del av reglerna.
Ort och datum

Underskrift

Edsvik Konsthall

Landsnoravägen 42 | 19251 Sollentuna | Tel: 08-920 500 | www.edsvik.com

