12.10-10.11 HÖSTSALONG PÅ GÄVLE KONSTCENTRUM

VEM FÅR SÖKA TILL HÖSTSALONGEN 2019?
Alla som är bosatta eller kontinuerligt vistas i Gävleborgs län och är
över år 18 år gammal kan söka till
Höstsalongen 2019. Såväl enskilda
personer som grupper är välkomna
att ansöka.
VAD KOSTAR DET?
Vi tar ingen anmälningsavgift.
NÄR ÄR SISTA ANSÖKNINGSDATUM?
Sista ansökningsdatum är torsdag
26 september, för bidrag per mail
kl 24.00, och för inlämning av verk i
konsthallen kl 9-17.
VAR/HUR FÅR JAG TAG I
ANSÖKNINGSBLANKETTEN?
Ansökningsblanketten kan hämtas
på Gävle konstcentrum i receptionen från den 17 augusti under dess
ordinarie öppettider som är tisdag till
söndag kl.12-16. Om du ej har möjlighet att komma hit och hämta blanketten kan du ladda ner den från vår
hemsida, www.gavlekonstcentrum.se
eller maila till konstcentrum@gavle.se
och be oss skicka blanketten till dig/
er via mail, så gör vi det.
HUR MÅNGA ARBETEN FÅR
JAG SÖKA MED?
Du kan söka med högst 3 bidrag
varav max 1 film/animation. Filmen
tags med på egen USB-sticka.
Samtliga verk måste vara till salu.
Arbetena får vara högst tre år gamla
och ska helst inte ha varit utställda
tidigare. Uppgifter om pris och antal
som är till salu (om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras
i efterhand. Priset ska inkludera allt
som köparen ser (d v s inklusive ram
och liknande) samt Gävle konstcentrums provision om 30 procent.

VAD SKA JAG SKICKA IN
OCH HUR?
Du kan välja att ansöka med själva
de fysiska föremålen/verken eller att
maila in foton av dem.
Verken lämnas in i receptionen
på Gävle konstcentrum torsdag
den 26 september mellan kl 9-17,
(Kungsbäcksvägen 32) eller så mailar
du ansökan med bilder i JPG-format
till konstcentrum@gavle.se.
Foton ska vara av så god kvalitet att
verken kan bedömas. Vi förbehåller
oss rätten att refusera ansökningar
där verken på grund av dålig bildkvalitet ej går att bedöma. Vänligen
observera också att en komplett ifylld
anmälningsblankett skall bifogas
fotografierna av verket/n.
Så här skall bidragen märkas:
Namn, adress och nummer på bidraget (enligt blanketten, bidrag 1, 2,
3) skall skrivas överst på baksidan
av verket. Filmer skall märkas med
namn, adress, nummer på bidraget
och speltid.
Om du söker med ett videoverk skall
du skicka in ett USB-minne i något
av formaten .mpg,.mpeg,.mp4,.mov.
NÄR OCH HUR FÅR JAG
REDA PÅ OM JAG KOMMIT
MED?
Juryns utslag sänds ut per e-post
eller vanlig post efter den 2 oktober.
De som antagits meddelas via brev/
mail och får närmare instruktion om
inlämning av antagna verk, rutiner
för försäljning osv.
VAD HÄNDER MED MINA
INLÄMNADE VERK EFTER
JURYBEDÖMNINGEN?
Inlämnade, ej antagna verk, hämtas i
konsthallen under utställningens gång
mellan den 12 oktober till 10 november, våra öppettider är tisdag-söndag,
12-16.

PACKNING OCH TRANSPORT
AV VERKEN
Vänligen observera att konstnären/
konstnärerna ansvarar själva för
transporten hit samt packning av
verket/n hit till Gävle konstcentrum.
Gävle konstcentrum står därför ej för
försäkring för verken under hittransport. Det gör deltagarna själva.
Detsamma gäller för återtransport
och nedpackning av verken. Under
utställningsperioden täcks dock
verket/n av Gävle konstcentrums
försäkring.
OM NÅGON KÖPER DET JAG
STÄLLER UT, HUR FÅR JAG
BETALT?
Vid försäljning av de utställda
bidragen tar Gävle konstcentrum ut
en provision om 30 procent. Försäljningspriset som du/ni anger på
ansökningsblanketten skall därför
inkludera provisionen. Du får betalt,
med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/köparna erlagt full
betalning.
OM JAG BEHÖVER MER
INFORMATION, VART RINGER
ELLER MAILAR JAG?
Upplysningar om Höstsalongen 2019
lämnas av Gävle konstcentrum fr o m
tisdag den 20 augusti, tisdag-fredag
kl 12-16, telefon 026 – 17 94 24 eller
e-post: konstcentrum@gavle.se.
ÅRETS JURY:
Består av Daniel Werkmäster, chef
för Uppsala konstmuseum, Daniel
Palmberg, konstintendent Sandvikens
konsthall, samt Eva Asp, chef för
Gävle konstcentrum som är juryns
ordförande.

ANMÄLAN, HÖSTSALONG GÄVLE KONSTCENTRUM 2019
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-postadress

1. Titel

Årtal

Antal till salu

Teknik, mått exl. Ram (eller speltid/film)

Montering (för fotot grafik)

Pris

Upplagans totala storlek (för foto/ grafik)

Juryns anteckningar

2. Titel

Årtal

Antal till salu

Teknik, mått exl. Ram (eller speltid/film)

Montering (för fotot grafik)

Pris

Upplagans totala storlek (för foto/ grafik)

Juryns anteckningar

3. Titel

Årtal

Antal till salu

Teknik, mått exl. Ram (eller speltid/film)

Montering (för fotot grafik)

Pris

Upplagans totala storlek (för foto/ grafik)

Juryns anteckningar

Titlar, ifylls av sökande

Ifylls av Gävle konstcentrums Jury

Bidrag 1

Antagen/refuserad

Bidrag 2

Antagen/refuserad

Bidrag 3

Antagen/refuserad

Jag har tagit del av reglerna och accepterar dessa.
Jag accepterar svar via e-post.
Jag vill få nyhetsbrev från Gävle konstcentrum.

Ort och datum/ underskrift

Vänligen läs följande info om behandling av dina personuppgifter, enligt lagen om GDPR: Vi kommer att behandla dina personuppgifter, inkluderande men inte nödvändigtvis enbart personnummer, namn, bankkonto, adress, telefonnummer, e-postadress, för
att fullfölja vårt avtal, ta fram statistik, utveckla vår verksamhet. Vi kommer att behandla dessa personuppgifter i enlighet med vår
dokumenthanteringsplan. Om du önskar använda dig av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du kontakta Gävle
kommuns kundtjänst på 026-178000 och efterfråga dataskyddsombudet, eller maila dem på dataskyddsombud@gavle.se.

