
Välkommen att anmäla dig till Sofiamålarnas Höstsalong 
2018! Den äger rum lördag och söndag den 27-28/10 kl 11-15  
  
Alla Sofiamålare är hjärtligt välkomna att ställa ut på vår Höstsalong.  
Vi hoppas att det blir många utställare och vi kommer göra vårt bästa för att 
det ska bli en bra utställning och att de som kan ställer upp och hjälper till!  
 
Här kommer lite information inför utställningen och några viktiga datum att 
notera i din kalender.  
Anmälningslista sätts upp på anslagstavlan i entrén onsdagen den 12/9 och 
den tas ner torsdagen den 11/10 (på kvällen), vilket är sista anmälningsdag 
om man vill ställa ut på Höstsalongen.  
Strax därefter kommer ett informationsbrev till utställarna inför själva 
utställningen. Du kan också anmäla via mail att du vill ställa ut. Maila Kerstin 
Andrée eller någon annan i utställningsgruppen så skriver vi upp dig på listan, 
eller ring eller skicka sms.  
Om du har några frågor, maila Kerstin Andrée: kerstin.m.andree@gmail.com   
076 - 289 17 48 eller någon annan i utställningsgruppen. 
  
Mellan måndagen den 15/10 och torsdagen den 18/10 lämnas tavlor in till 
Höstsalongen. 
OBS! Konstverk som hänger i Pumpan idag, tas ner av utställningsgruppen 
i samband med att ny konst hängs där måndagen den 22/10. (Det är viktigt att 
väggarna inte är tomma i Pumpan! Sofiamålarna har fått klagomål på att delar 
av väggar i Pumpan saknat tavlor och att spikarna suttit kvar på väggen!)  
Vi placerar sedan de nedtagna tavlorna till höger i ateljén, under det vita höj- 
och sänkbara skrivbordet och dessa måste hämtas hem efter den 22/10, 
dock absolut senast torsdagen den 25/10. 
  
Onsdagen den 24/10 hänger vi utställningen i ateljén, och har du bilder där 
utmed väggarna eller på staffli så måste du plocka undan dina arbeten. Om 
vi måste börja med att ställa undan målningar, så kanske du inte hittar dem 
sen.  
  
Tack på förhand och hälsningar från utställningsgruppen! Kontakta oss gärna 
om något är oklart! 
  
Utställningsgruppen består av: 
Kerstin Andrée                     kerstin.m.andree@gmail.com   076 - 289 17 48  
Lisbeth Hampus-Andrén      lisbethandren@hotmail.com     070 - 216 78 14 
Annelie Tibblin     annelie.tibblin@gmail.com  070 - 413 43 95 
Gunni Söderhäll (bortrest)  gunni.soderhall@gmail.com  070 - 660 19 37 
 
Utställningsgruppen genom Gun Hammer (som lämnar Utställningsgruppen i och 
med att jag slutar i Sofiamålarna) 


