
Anmälan till 
Konstrunda 

2020
23-24 mAj

Nu är det dAgs igeN för 
årets KoNstruNdA 
Lör 23 - söN 24 mAj! 

ANmäL dig seNAst 22 mArs.

utstäLLNiNgsLoKAL och öppettider
Välkomna att delta i Värmdö Konstrunda 2020. Du som medlem ordnar själv utställ-
ningslokal och ansvarar för att hålla öppet både lördag och söndag 23 – 24 maj. 

Öppettider för alla utställningsplatser på konstrundan är 11 - 17 båda dagarna. 
OBS tiden! Om du inte har någon lokal kan du pröva att höra av dig till Peter 
Bergman. De har lokal som kan rymma 2 utställare.Djurö Kulturhus (ca 45m2) 

Kontakt: peter@grafiskform.eu.
Nytt för i år är också att vi i första rummet i Panncentralen vill ha en presentation av 
alla medlemmar som ställer ut på andra ställen än Panncentralen. Presentationen 
ska vara en A4 med bild på ett verk samt kort text. En mall för detta kommer att 

sändas ut senare. Även info till foldern till dem som anmäler sig.

foLdrAr med KArtA & Affischer
Värmdö Konstnärer trycker upp foldrar/kartor så att besökarna hittar vägen.

För att göra reklam för alla utställare kommer det att vara en konstbild + konstinrikt-
ning + adress i foldern och en prick på kartan som representerar varje utställare.

Vi kommer att lägga ut kartor på alla bibliotek, kommunhus samt via Visit Värmdö 
som har ett 20 tal ställ runt om i kommunen. Dela gärna ut kartor till vänner, 

bekanta och andra som är intresserade!

ANNoNs och tidNiNgAr
Annons kommer att finnas i Nacka Värmdö Posten den vecka vi har utställning. 

Vi kommer även att försöka få någon att skriva en artikel om oss.

hemsidAN & sociALA medier
Hemsidan uppdateras med karta och affisch.

Alla medlemmar kan synas med en länk till en egen hemsida på 
www.varmdokonstnarer.se. Vi lägger ut info på facebook och andra plattformar!

ANmäLAN
Betala deltagaravgiften på 250 kr vilket går till material och marknadsföring.
Deltagaravgiften betalas in senast 22 mars på plusgirokonto 6197799-7. 

Ange namn när du gör din inbetalning. Skicka in anmälan genom att maila till. 
anmalan@varmdokonstnarer.se

Vi hoppAs på eN VäLBesöKt KoNstruNdA!

www.varmdokonstnarer.se


