ÖVERBYSALONGEN 2019
19 oktober-3 november
Välkommen att bidra med konstverk till den jurybedömda Överbysalongen i galleriet på
Överby Gård Konstcentrum. Denna salong är öppen för verksamma konstnärer och omfattar
valfri teknik, exempelvis måleri, skulptur, fotografi, textil, teckning, grafik och collage.
Anmälningsavgift 250 kr. Vi förordar kortbetalning i Överby Gårds kassa i anslutning innan
verk/en lämnas in, men även kontant betalning vid inlämningen accepteras.

REGLER


Inlämning sker på Överby Gård i Rotebro (Stäketvägen, avfart Bisslinge)
lör-sön 5-6 oktober kl 12-16. Ingen föranmälan behövs.



Postade alster accepteras inte.



Varje konstnär får lämna in högst tre verk, alla märkta på baksidan med
konstnärens namn samt verkets titel, teknik och pris.



Inlämnade verk ska vara max tre år gamla och inte tidigare ha lämnats in till
Överbysalongen.



Presentation av konstnären bifogas verken.



Målningar måste vara helt torra och försedda med hållbar upphängning.



Konstverk med passepartout utan ram tas emot, rullade dukar accepteras inte.



Överby Gård ansvarar för konstverken under utställningsperioden.



Alla konstverk ska vara till salu.



Överby Gård sköter om försäljningen och erhåller 25% kommission på sålda verk.
Efter utställningens avslut sätts resterande belopp in på det konto som konstnären
angett.

Upplysning om antagna verk ges senast tors 10 oktober på overbygard.se samt
lör-sön 12-13 oktober kl 12-16 på tel 08-754 7796.
De som inte fått några konstverk antagna kan hämta dem på Överby Gård lör-sön
12-13 oktober kl 12-16. Därefter ansvarar Överby Gård inte för konstverken.
De som fått något/några verk antagna kan, om de vill, hämta övriga verk på Överby Gård
12-13 oktober kl 12-16. Om de inte avhämtas då förvaras de på Överby Gård tills salongen
är genomförd. Då avhämtas de istället med utställda, ej sålda konstverk – se nedan.
Vernissage hålls lör 19 oktober och utställningen pågår till sön 3 november. Ordinarie
öppettider är lör-sön kl 12-16.
Utställda, ej sålda konstverk hämtas på Överby Gård sön 3 november kl 16-17 eller sön 10
november kl 12-16.

