Protokoll från informationsmöte 20 juni 2017, kl 18.30-19.30 vid Alvikstorpet,
angående KonstRundan i Västerort.
Närvarande: Robert Lundin, Lena Odmar, Monica Gorschelnik,
Maria Knapp,Anders Gabrielsson,Helga Weisner, Mia Malcyone,
Stina Velten, Lasse Holmberg, Maina Gummeson, Pia Huhn,
Helene Landersten, Bitte Nordell, Marijka Wergenius,
Alexandra Havik, Pia Töttrup, Stina Wiik, Gerd Bylund,Ylva Kröling
Andreas Nobel, Anna Blades, Lisen Jensfelt, Kåre Grebäck, Margareta
Hellman, Kerstin Lindström, Thomas Allercrantz, Christina Bane.
Det bjöds på förfriskning och tilltugg samt en visning i Galleraget av pågående
utställning - Mia Lundqvists ”Sinnebilder”.
Konstrundans projektledare Christina Bane öppnade mötet, hälsade alla
välkomna, bekräftade datum 30/9-1/10 för Konstrundan och 38 deltagare på
20 utställningsplatser. Informerade också om presentationstavlor som varje
deltagare ska tillverka. De ska vara i A3 format, i 2 uppsättningar, en kommer
att visas i Alvikstorpets galleri och den andra i Trappan Annexet-Vällingby torg.
Tavlorna ska visa exempel på konstnärens verk samt lite text om personen
och dess konst. Gör det personligt.. Adress och kontaktuppgift ska finnas med.
Vi ombesörjer sen att det vid varje tavla finns ett nr som refererar till kartanfoldern som distribueras i 22.000 ex i Västerort under augusti-september.
Inlämning av tavlorna kan ske med start i augusti och senast i mitten av
september – information om detta kommer.
Lördag 26/8 kommer representanter för Alvikstorpet och Konstrundan att
medverka i Vällingby Kulturkalas. Vi siktar på att redan då kunna visa upp ett
antal presentationstavlor. Det är trevligt om några konstnärer vill delta på
torget delar av dagen, kanske visa några tavlor på medtagna stafflier, i tält.
Vi planerar för annonsering i lokaltidning och affischering i september.
Varje konstnär kommer också att presenteras via facebook event och olika
hemsidor. Maila därför in följande: 3 bilder av era konstverk samt lite
information om er själv och ert förhållande till konsten. Som mest ½ A4 sida,
som bilagt worddokument eller i mailet.
Till: konstrundan@alvikstorpet.se , så snart som möjligt men senast 20 juli.
Sänd allt i ett mail och med ert namn i ämnesrutan.
Skriv också om ni vill delta på Kulturkalaset i Vällingby 26/8.
Varje utställare kommer att få en ställning att placera Konstrundans logga på
för att markera var och ens utställningsplats.
Vi hörs snart igen!
Ha en glad midsommar!
Jordgubbar o glass från arbetsgruppen Konstrundan i Västerort J
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