KONSTAFTON 2022
Konstnärsföreningen Lidan kommer att genomföra Konstafton även i år, med en
massa olika spännande konstuttryck, material och idéer.
Har du idéer och tankar kring invigningen, gemensamma arrangemang eller
aktiviteter hör av dig till mig via mail så snart som möjligt.

PRELIMINÄR
PRELIMINÄR ANMÄLAN 30 JUNI
Vill du delta i årets Konstafton? Gör en preliminär anmälan före 30 juni! Fyll i
följande formulär för att anmäla dig: https://forms.gle/5andaZfR1ZTjWgDg7
Vid eventuella frågor hör av dig till: zinijad@konstafton.se , 0734-61 47 99

DEFINITIV
DEFINITIV ANMÄLAN 5 AUGUSTI
Till alla som gjort en preliminär anmälan enligt ovan skickar/mejlar vi räkning på
500:- som ska vara betald den 5 augusti. Utställare som ej gjort inbetalningen i
tid kan inte räkna med att vara deltagare i Konstafton 2022, d.v.s. ta del av
marknadsföring, annonsering eller trycksaker.

MATERIAL TILL FOLDERN SENAST DEN 16 AUGUSTI
Vi vill få in (via mejl) färdig text och bilder till katalogen. Vi förbehåller oss rätten
att göra bildurval, justeringar, disposition och beskärningar.
Skicka:
BILDER- av bra kvalitét, minst 1 mb gärna 300 dpi. En bild till trycksaker och en
kvadratisk till presentation på konsthallen, se nedan.
TEXT- Kort text/fakta om er utställning
PROGRAM- har ni en programpunkt, som till ex. en visning eller ett musikinslag
vid någon tidpunkt, så vill vi ha med det. Vår plan är att även i år samla alla
sådana uppgifter i en särskild kalenderavdelning i foldern.
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KRITERIER FÖR DELTAGANDE
•
•
•
•
•
•

Konsten i centrum.
Utställningen är öppet kl. 12- 24. OBS! Alla måste hålla denna tid!
Kaféer och restauranger som vill vara med visar också konst i någon form.
Innan foldern går till tryck skickas den ut till er för korr och genomläsning.
Viktigt med noggrann och snabb respons. Foldern beräknas vara klar för
spridning ca. en månad före Konstafton
Alla hjälps åt att sprida foldrar och affischer. Sambandscentral blir även i
år Stadsbiblioteket i Lidköping.
På den gemensamma utställningen visas ett foto på en kvadratisk bild från
er utställning på en vägg i Lidköpings Konsthall. Där har också
Konstnärsföreningen Lidan sin medlemsutställning.

KONSTAFTON ÄR VÅRT GEMENSAMMA PROJEKT
Utan er som deltar, visar era bilder och lägger mycket kreativitet och ideell tid
och kraft skulle det inte bli en så fantastisk KONSTAFTON.
STORT TACK i förväg!
Några nya deltagare har hört av sig och jag hoppas naturligtvis att alla ni som
varit med tidigare vill vara med även i år. Det finns utrymme för fler. Sprid gärna
den här informationen till andra som ni tror kan vara intresserade av att vara
med!

MER INFORMATION?
Anmäl er! Hör av er till mig om idéer. Ha koll på mejlen och Facebook. Hemsidan
uppdateras senare inför Konstafton 2022.
Mera information kommer från mig i sommar.
Hälsningar från Zinijad Jagurdzija
Projektledare Konstafton 2022

Kontakta mig
zinijad@konstafton.se
0734-61 47 99

Hemsida
www.konstafton.se

Facebook
facebook.com/konstafton

