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Inbjudan till konstnärer och konsthantverkare  
 
Det planeras nu för fullt för Kultur- och Skördefesten i Mariestad.  
Samarbete sker med andra aktörer i kommunen. 
Härmed inbjuds du att delta i ”den stora festen” den 27 - 28 september 2013,  
helgen som alla vill vara med och uppleva!  
Det är därför viktigt att du sänder in din anmälan snarast, så att du tilldelas en 
utställningslokal samt blir presenterad i en konstbroschyr. 

Konstutställning i Esplanaden 
Tavlorna finns på plats fredagen 27 september t.o.m söndagen den 6 oktober. 

Det är en konstutställning utomhus med tema – ”Gatuliv” och storleken på tavlan måste 
vara 1,10 m x 1,10 m.  
Vi rekommenderar dig att måla på grundad masonit (tunn böjlig). Grundmåla båda sidorna.  
Målningen kommer att stå ute 10 dygn och kommer att visas på föreningens hemsida. 
 
Gemensam dag för inlämning av tavla samt montering, plats och tid återkommer vi 
till i augusti. 

Samlingsutställning i Gutenberghuset 
I Gutenberghuset kommer det att finnas en samlingsutställning, där konstnärerna (utom de 
med enbart allétavla) finns representerade med ett verk var, t ex skulptur, smide, målning 
osv. 

UtstäIlningslokaler 
I Mariestad finns följande lokaler tillgängliga för konsten 27 - 28 september:  
Bertha Petterssons hus, Församlingshemmet - båda våningarna, Medborgarskolan, 
Pingstkyrkan, Prästgården, Stadshusets entré och Murgården, Mursal 1, (Göteborgs 
universitet/Dacapo). Se anmälningsblanketten. 
 
Du som har tillgång till annan ateljé  
Anmäl dig snarast så att du säkert kommer med i broschyr, hemsidor, annonser mm. 

 
Kostnad: 
Medlem 300 kr och icke medlem 400 kr. 
 
Anmälan om deltagande samt betalning senast den 2 april 2013, för att du ska beredas 
en utställningsplats och att ditt namn ska finnas med i konstbroschyren. 
 
Anmälningsblanketten skickas till Monica Hävner, Morkullevägen 1, 542 41 Mariestad 
 
Information kommer också på föreningens hemsida. 
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