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Inbjudan till konstnärer och konsthantverkare 
 

Årets Kultur- och Skördefest i Mariestad kommer att äga rum 24 – 26 september 2021. Vi 

inbjuder härmed Dig att delta i årets utställningar! Utomhusutställningen i Esplanaden 

samt Samlingsutställningen, som i år kommer att vara i Tingssalen och pågå från 

17/9 – 3/10, kommer att genomföras. Vi inbjuder dessutom till inomhusutställningar, 

enligt gängse modell! Vi är optimister, tror att vaccinationerna har hunnit genomföras för de 

flesta av oss samt att restriktionerna från våra myndigheter lättat. Skulle pandemiläget 

fortfarande vara allvarligt i september, blir inomhusutställningarna runt om i staden 

inställda. 

Konstutställning i Esplanaden 

Från och med fredagen den 24 september till och med söndagen den 3 oktober 

kommer utomhusutställningen i Esplanaden att visas. 

 

Temat för i år är: 

”HOPP” 
 

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 har svårt att få tag i masonitskiva kan vända Dig 

till JP:s Fastigheter, tel 0501-393700, som lovat bistå föreningens medlemmar.  

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

väderförhållanden som kan råda. 

 

Anmälan och kostnad 

Anmälan: Senast den 16 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 via vår hemsida: www.allekonstmariestad.se eller skickar bifogad blankett 

till Margareta Edman Gärdesgatan 11, 542 43 Mariestad 

Kostnad: 450 kr, varav 150 kr är medlemsavgift i konstföreningen Allékonst 

Mariestad. (Har du redan betalt din medlemsavg. betalar du alltså 300 kr.) 

 

Information kommer också att finnas på föreningens hemsida. 

 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

 

 

Hälsningar Allékonst Mariestad 
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Anmälan till 2021 års utställning 

Anmälan och deltagaravgift senast den 16 maj 2021. 

PlusGiro 53 83 38 – 5  
 

Glöm inte skriva ditt namn när du betalar! 

 
 
 
      

Namn:_________________________________________________ 

Adress:______________________________________________ 

Postnummer:_________________________________________ 

Postadress:__________________________________________ 

Telefon:_____________________________________________ 

Mobil:_______________________________________________ 

E-post:______________________________________________ 

Webbadress:_________________________________________ 

 

Jag vill ställa ut en tavla i Allén: ja                nej   

 
 

Jag önskar ställa ut i (ange 1:a, 2:a, 3:e alternativ): 

 

 Antalet konstverk du får delta med, kan komma att begränsas. 
 

ABF:s lokaler, Västerlånggatan                       Medborgarskolan  

                                                
Rosa villan                                                        Gutenberghuset 
                                                             

Länsstyrelsen   
 
OBS! Som Du ser har vi i år färre lokaler att välja mellan, därmed 
också färre platser, därför gäller ”Först till kvarn” principen!! 
 

 
Jag har egen lokal/ ateljé.  

Adress:______________________________________________ 
 
Min teknik (obl. uppg.):__________________________________ 
 
Jag vill gärna ställa ut tillsammans 
med:________________________________________________ 

 
Övrigt:_______________________________________________ 
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