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INFORMATION TILL UTSTÄLLARE  

Vårsalong i Ateljén lördag - söndag den 23 - 24 april 2022 kl. 12-17  

 
 
INLÄMNING 
Inlämning av tavlor får göras mellan den 4 april till den 14 april. 
2 tavlor får lämnas in till utställningen men vi kan inte garantera att båda kommer med.  
Tavlorna ska sättas i en kasse med konstnärens namn och placeras vid köksbänken i ateljén.  
Tänk på att förpacka dem väl. Utställningsgruppen tar inte ansvar för skador på konstverken. 
 
INRAMNING 
Alla tavlor ska vara försedda med ståltråd för upphängning. 
Olje- och akrylmålningar, för dem räcker det med att de målas på kanterna runt om.  
Akvarelltavlor som lämnas in för att hängas, ska vara väl inramade.  
Akvareller och tryck med enbart passepartout kan också lämnas in. Dessa läggs i "vaggan". 
 
INFORMATION FRÅN KONSTNÄREN 
Tavlorna ska vara försedda med "remsor" med uppgift om konstnärens namn, tavlans namn, teknik samt pris. Fäst 
ett visitkort om du vill på baksidan av tavlan gärna med Swishnummer.  
"Remsor" finns för utskrift i detta dokument, men kommer också att ligga på skrivbordet till höger innanför dörren i 
ateljén. Fäst remsorna ordentligt på tavlans baksida t.ex. med maskeringstejp. 
Har du ett konstnärs-CV kan du sätta in det i den vita pärmen märkt ”CV VÅRA KONSTNÄRER”, som finns i ateljén. 
 
LOTTERIET 
Glöm inte att bidra med tavlor till lotteriet. Lägg dem under skrivbordet till höger om dörren in till ateljén.  
 
VIKTIGA DATUM INFÖR UTSTÄLLNINGEN 
 
Torsdagen den 14 april: Sista datum för inlämning av tavlor till vårsalongen. 
 
Onsdagen den 20 april: Sista dag för dig att ta bort dina konstverk som står utmed väggarna eller på staffli i ateljén. 
Plats måste finnas för utställningsgruppen att gå igenom alla inlämnade tavlor. 
 
Torsdagen den 21 april och fredagen den 22 april: Utställningsgruppen och kafégruppen behöver ha tillgång till 
ateljén för arbete inför utställningen. Det är därför inte lämpligt att måla i ateljén dessa dagar.  
 
 
Om du har frågor kontakta någon av oss i Utställningsgruppen:                
 

Annelie Tibblin  annelie.tibblin@gmail.com   070 413 43 95 

Gunni Söderhäll  gunni.soderhall@gmail.com   070 660 19 37 

Christina Börjlind  cborjlind@gmail.com    073 692 47 25 

Gunta Torstensson  gunta.torstensson@gmail.com  072 380 90 49 

Lisbeth Hampus-Andrén lisbeth.h.andren@gmail.com   070 216 78 14 

 

 

 

mailto:annelie.tibblin@gmail.com
mailto:gunni.soderhall@gmail.com
mailto:cborjlind@gmail.com
mailto:gunta.torstensson@gmail.com
mailto:lisbeth.h.andren@gmail.com


 2 

Skriv nedan info om tavlorna, klipp till remsor och fäst dem ordentligt på baksidan av resp. tavla! 

 

 

Konstnärens namn och mobilnummer/swishnummer         

………………………………………………………………………………………………….................................... 

Tavlans namn 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teknik 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Pris              

..………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

__________________________________________________________________________________________________ 

Konstnärens namn och mobilnummer/swishnummer          

………………………………………………………………………………………………….................................... 

Tavlans namn 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teknik 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Pris              

..………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

__________________________________________________________________________________________________ 

Konstnärens namn och mobilnummer/swishnummer        

   

………………………………………………………………………………………………….................................... 

Tavlans namn 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teknik 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Pris              

..………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

______________________________________________________________________________________________ 
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Konstnärens namn och mobilnummer/swishnummer        
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__________________________________________________________________________________________________ 


