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Inbjudan till konstnärer och konsthantverkare 
 

Årets Kultur- och Skördefest i Mariestad, 25 – 27 september 2020 blir annorlunda, 

som så mycket annat i vårt samhälle p g a rådande pandemi. Hur läget ser ut i 

september vet vi inget om. Allékonstföreningen inbjuder i alla fall till 

utomhusutställningen i Esplanaden, den tror vi kan genomföras även om de 

restriktioner som nu gäller fortfarande skulle vara aktuella. Vi tror också att ALLA 

behöver få lite ”fest och flärd”!   

Konstutställning i Esplanaden 

Från och med fredagen den 25 september till och med söndagen den 4 oktober 

kommer utomhusutställningen i Esplanaden att visas. 

 

Temat för i år är: 

”LUST” 

 

Mått på tavlan: exakt 110 x 110 cm, max djup 3 cm. Det är mycket viktigt att 

dessa mått hålls, då tavlorna ska monteras i redan färdigställda ramar (tillhanda-

hålles av oss). 

 

Rekommenderat material är masonit (tunt och böjligt material) som grundmålas på 

båda sidorna. Tavlorna kommer att stå utomhus i 10 dygn, samt visas på vår hemsida 

www.allekonstmariestad.se.  

 

Du som enskild konstnär ansvarar själv för att ditt konstverk klarar de 

väderförhållanden som kan råda. 

 

Anmälan och kostnad 

Anmälan: Senast den 15 maj för att du säkert ska få med information om din 

utställning i vår marknadsföring och för att du ska beredas en utställningsplats. Du 

anmäler dig på bifogad blankett till Margareta Edman Gärdesgatan 11, 542 43 

Mariestad eller via vår hemsida: www.allekonstmariestad.se  

Kostnad: 400 kr, varav 150 kr är medlemsavgift i konstföreningen Allékonst 

Mariestad. (Har du redan betalt din medlemsavg. betalar du alltså 250kr.) 

 

Information kommer också att finnas på föreningens hemsida. 

 

 

PS: Tipsa gärna era konstnärskollegor om möjligheten att delta. 

 

 

Anmälan och deltagaravgift senast den 15 maj 2020. 

 

PlusGiro 53 83 38 – 5  
 

Glöm inte skriva ditt namn när du betalar! 

 

 

Hälsningar Allékonst Mariestad 
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Anmälan till 2020 års utställning 

Anmälan och deltagaravgift senast den 15 maj 2020. 

PlusGiro 53 83 38 – 5  
 

Glöm inte skriva ditt namn när du betalar! 

Anmälan skickas till Margareta Edman Gärdesgatan 11, 542 43 Mariestad, eller görs online  

via hemsidan. 

 
 

 
Namn:______________________________________________ 

Adress:______________________________________________ 

Postnummer:_________________________________________ 

Postadress:__________________________________________ 

Telefon:_____________________________________________ 

Mobil:_______________________________________________ 

E-post:______________________________________________ 

Webbadress:_________________________________________ 

 

Jag vill ställa ut en tavla i Allén: ja                nej   
 
Jag vill delta digitalt:                   ja                nej   

 
 

Eftersom inomhusutställningarna ställs in i år, erbjuder vi dig som 
konstnär att få en personlig presentation på allékonstens hemsida. 
Vi tänkte oss följande delar: 
 

1. Kort text om dig själv och/eller ditt skapande. 

2. Profilbild (Frivilligt såklart) eller annat självporträtt. 

3. Några smakprov på din konst dokumenterade med bild, max 4. 

 

Bilderna och texten får du ordna själv, försök bara att ta foton med 

hög upplösning, gärna runt 1920*1080,(de flesta mobilkameror har 

denna upplösning) se också till att ha bra ljus och skärpa. 

Bilder samt text skickas sen till allékonstens webbansvarige på 

email: jorgenkarlsson1968@gmail.com så sätter han ihop din 

presentation. Beroende på hur många, så sammanställer vi det på 

hemsidan och det blir en del i din marknadsföring.  

Sista datum att skicka ditt bidrag till Jörgen är 1 augusti 

 

 

Vill du enbart delta digitalt, betalas endast medlemsavgiften  

(150 kr) till föreningen. 
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