Till dig som är på Konst o hantverksutställning, Kulturfabriken,
Mjällom/Höga Kusten Konsthall!
• Hyran beror på antalet utställare, pris meddelas på årsmötet som kan betalas under säsongen. 50 kr
i medlemsavgift går till föreningen som du som utställare blir medlem i (betalas innan årsmötet) och
100 kr för betalkortsterminalen.
• Beroende på antalet utställare så är du ansvarig att sitta 2-4 dagar/säsong. Tiden noteras på den
gemensamma almanackan senast vernissagedagen (mer information på mötet). Om du inte har
möjlighet att sitta, får du själv hitta en ersättare. Det går alltså inte att köpa sig fri, annat än om du
gör det privat till någon annan i gruppen eller någon annan som du känner naturligtvis.
• Gör gärna en presentation av dig själv som kommer att sitta i en pärm för folk att titta i (gärna i
flera ex. så att om någon vill ha kan ta med sig). Om du har visitkort är det även bra.
• Innan utställningen startar blir det en träff där vi går igenom rutiner och arbetsuppgifter. Där samlar
vi även upp mail adresser och telefonnummer till var och en. Efter säsongen brukar vi även träffas för
att göra en utvärdering av den gångna sommaren. Vad var bra? Kan vi göra någonting bättre? Nya
idéer? Innan den träffen har vi också föreningens årsmöte.
• Du är med själv och plockar upp dina alster på anvisad plats. Hjälp av ansvarig erbjuds. I den mån
det går försöker vi blanda upp hantverken för att få det mer spännande. Ansvariga för utställningen
förbehåller sig rätten att sortera bland inlämnade alster. Det för att kunna skapa en utställning som vi
alla kan stå för. Även placering av utställningsplatsen. En helhetssyn med andra ord. Det brukar oftast
inte medföra några större problem.
• Du är själv ansvarig för dina egna alster, så om du vill försäkra dig är det ditt eget ansvar. Mjälloms
Byaförening har inget ansvar för de saker som lämnas in. Har du frågor eller funderingar kontakta
gärna oss
Ordförande i föreningen Höga kusten konst och hantverk i Mjällom Monika Rundström
monika.rundstrom@parlugglan.se

070-60 69 216 (arbete). 070-378 08 40 (kvällstid)

