ANSÖKAN

9 mars – 26 april
Välkommen att söka till Huddinges vårsalong 2019. Vårsalongen
arrangeras av ”Konstgruppen” dvs konstföreningarna som är medlemmar
i Kulturhuset. Huddinge Konstnärsklubbs Vänner HKKV, Huddinge
Konstnärsklubb HKK, Konstföreningen Bellis, Kulturföreningen Lyktan,
Litografiska museet samt Huddinge kommun. Den äger rum 9-29 mars i
Huddinge Kulturhus hos Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge C. För att
hela kommunen ska få del i vårsalongen så fortsätter utställningen den
1 - 26 april i Östra gymnasiet, Kvartettvägen 2-6 i Trångsund/Skogås.

Så här ansöker du till Huddinge Vårsalong 2019
! Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 januari 2019.
! Din ansökan består av det bifogade ifyllda ansökningsformuläret (se sid 3)
samt bilder på alla verk som du vill ansöka med (mer information om bilder
följer nedan).
! Konstnären måste själv ansöka.
! Ansökan får göras av medlemmar i ovanstående konstföreningar samt av
boende i Huddinge kommun över 18 år.
! Vi tar emot ansökningar företrädesvis via e-post. (se mer info på sid 3).
! För att behandla din ansökan tar vi ut en administrativ avgift om 300:-/per
person oavsett om du söker med 1, 2 eller 3 verk. Avgiften sätter du in på
Kulturhusets plusgiro 821079-1 i samband med din ansökan. Märk
inbetalningen med ditt namn och HVS 2019. Pengarna återbetalas ej.
! Du får ansöka med högst tre verk. Verken bedöms vart och ett för sig.
! Du kan bara ansöka med verk som kan hänga på vägg. Dessa kan vara i valfri
måleriteknik, grafik, foto, glas, textil mm.
! Av utrymmesskäl får konstverken ej vara större än 61x50cm (F12).
! Vi bedömer endast utifrån digitala fotografier av verken. Viktigt att bilderna har
bra kvalitet.
! När du skickar in din ansökan så bifogar du dina bilder till e-postmeddelandet.
Varje bild ska ligga i en separat fil, döpt med ditt namn och verkets titel.
Bilderna måste vara i JPG-format. Har du problem att skicka in digitalt hör av
dig till info@huddingevarsalong.se . Du kan också ringa till oss (se sid 3).
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Jurybedömning & antagning
Efter ansökningstidens slut sätter Juryn igång sitt arbete. Juryn består av tre
opartiska medlemmar. Vilka som sitter med i juryn kan du se på Vårsalongens
hemsida samt på respektive förenings hemsida. Beslutet om antagning kan inte
överklagas och omdömen kan ej ges separat till dig som ansökt.
Efter juryns bedömning publiceras de som är antagna på Vårsalongens hemsida
med namn och titel på de verk som antagits. Du kan bli antagen med ett eller flera av
dina tre verk. Antagningsbesked kommer att publiceras den 11 februari kl. 15:00 på
Vårsalongens hemsida www.huddingevarsalong.se. De antagna publiceras även på
respektive förenings hemsida, samt på respektive förenings anslagstavlor. Vi
kommer också att meddela via e-post dem som blir antagna.

Inlämning & hämtning av verk
Du som blivit antagen måste själv sköta inlämning eller sändning av de antagna
verken. Detta sker till Kulturhuset i Huddinge hos Folkes, Sjödalstorget 1, den 1 mars
mellan kl 17-20 eller den 2 mars mellan kl 10-12. Vill du skicka in dina verk så ska
det göras med bud till ovanstående adress. I samband med inlämningen kommer du
att skriva på ett avtal som också fungerar som ett kvitto på att du lämnat in ditt verk.
Kommer det med bud, var vänlig ange på paketet att det gäller Vårsalongen 2019
samt bifoga adress och mail i paketet så att vi kan skicka ett avtal via mail. Sista
mottagningsdatum är den 2 mars.
Efter utställningen måste du själv ombesörja hämtning av verken. Detta sker i Östra
gymnasiet mellan kl 16-18 den 26 april
Vi har ingen möjlighet att lagra verk efter utställningens slut.

Försäljning
Vid försäljning av verk sker affären direkt mellan konstnären och köparen. I lokalen
kommer det att finnas en lista där man som köpare får anteckna sig för de verk man
önskar köpa med adress och e-post. Konstnären tar sedan kontakt direkt med
köparen. Vi tar inte ut någon provision på försäljningen.
Vid frågor se i första hand Vårsalongens hemsida: www.huddingevarsalong.se.
Hittar du inte ditt svar där så kan du maila till info@huddingevarsalong.se. Du kan
också ringa till Madeleine 072 2220899 eller Kathrine 076 2362668.

Varmt välkommen att söka till Huddinge Vårsalong 2019!
Konstgruppen

2

Ansökan Huddinge Vårsalong 2019
Ansökan skickas in via epost till ansokan@huddingevarsalong.se senast den 15
januari 2019. Bifoga dina verk i separata bildfiler (jpg) märkta med ditt namn och
verkets namn. (Glöm sedan inte att betala avgiften! se sid 1). Vid problem med att
skicka in ansökan hör av dig i första hand via mail till info@huddingevarsalong.se .
Du kan också ringa till Madeleine 072 2220899 eller Kathrine 076 2362668.
Namn:……………………………………………………………..Ålder:……………
Adress: …………………………………………………………………………………
Telefonnummer:………………………………………………………………………
E-postadress:………………………………………………………………………….
KONSTVERK 1
Titel:………………………………………………………………………………………
Format………………………………………Teknik:……………………………….....
Försäljningspris:………………………………………………………………………..
KONSTVERK 2
Titel:………………………………………………………………………………………
Format………………………………………Teknik:……………………………….....
Försäljningspris:………………………………………………………………………..
KONSTVERK 3
Titel:………………………………………………………………………………………
Format………………………………………Teknik:……………………………….....
Försäljningspris:………………………………………………………………………..
Ort och datum ………………………………………………………………………..
Underskrift/Skriv ditt namn………………………………………………………….
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