
Sista ansökningsdag 201122, gäller alla platser. Ange 2 alternativa månader.

Välkommen med din ansökan! 
Senast 15 december 2020 får du info 
om du blivit antagen eller inte. 
E-post: barbroklinteberg@gmail.com
Har du frågor: 
Kontakta Barbro Klinteberg via mejl.
Bankgiro: 5427-8304.

Efter att du anmält dig sammanställer vi ett schema som mejlas till dig, senast 15 dec. 2020.
Då ser du vilken månad/plats du fått. (Kom ihåg att ange vägg eller 3-D-konst samt två 
alternativa månader/konstkrok). 

Du får även ett kontrakt för resp. plats, där du ser vad som gäller. Våra konstkrokar är väldigt
populära så vänta inte med att anmäla dig. Det viktigaste i detta sammanhang är att du betalar
senast EN månad innan din utställning.

OBS! Nytt

bankgironummer!

5427-8304
För konst & kultur

www.oppnasinnen.org

Öppna Sinnen

P r e m i ä r !

Öppna Sinnen inbjuder dig att ställa ut 
dina verk på biblioteken i Vellinge Kommun
Vellinge Kommun och biblioteken i Vellinge, Skanör och V. Ingelstad kommer under 2021
göra ett test med sin utställningsverksamhet. Kommunen har bjudit in Öppna Sinnen och
Vellinge Fotoklubb till ett samarbete. 

Ett kvartal tillfaller ÖS, ett kvartal V. Fotoklubb 
och två kvartal handhas av respektive bibliotek. 
Samarbetet gäller inte Höllvikens Bibliotek. ÖS 
har blivit tilldelad juli, augusti och september. 

En av fördelarna med detta samarbete är att 
nu kan vi erbjuda utställningsplatser för 3D-konst. 
Detta har vi saknat. Vi behandlar biblioteken 
precis som våra övriga konstkrokar.

Här har alla medlemmar möjlighet att visa 
vägghängd eller 3D-konst för 350:-/månad och plats. 
Du väljer själv vilken plats du vill ställa ut på,
samt vilka månader du önskar. 
Först-till-kvarn/teknikmix gäller. Betalning, absolut
senast en månad innan utställningens 
början till bankgiro 5427-8304.
OBS! Nytt Bankgironummer!

Väggplatser:
Vellinge Bibliotek
Skanörs Bibliotek
V. Ingelstad Bibliotek

3-Dimensionell konst:
Vellinge Bibliotek
V. Ingelstad Bibliotek

V. Ingelstad



P r e m i ä r !

Skanörs Bibliotek

V. Ingelstad Bibliotek
För vägghängd konst är väggytan
3,25 meter, höjd 2,35 m.

För 3D-konst är vitrinskåpet 
0,55 x 0,55 m, höjd 1,85 m. 
Fyra hyllplan att använda,
med belysning.

Kontakt: E-post:
barbroklinteberg@gmail.com

För vägghängd konst finns här ett samlings-
rum/föreläsningssal till förfogande, i nära
anslutning till entrén. 
Väggytan är totalt 15,5 meter. 
Vägghöjd 2,4 meter.

Kontakt: E-post:
barbroklinteberg@gmail.com

Välkommen med din ansökan! 
Senast 15 december 2020 får du info 
om du blivit antagen eller inte. 
E-post: barbroklinteberg@gmail.com
Har du frågor: 
Kontakta Barbro Klinteberg via mejl.
Bankgiro: 5427-8304.

OBS! Nytt

bankgironummer!

5427-8304
För konst & kultur

www.oppnasinnen.org

Öppna Sinnen

Vellinge Bibliotek
För vägghängd konst finns här ett bra utrymme,
väggytan är 3,9 meter, vägghöjd 2,35 meter.

För 3D-konst finns här tre vitrinskåp. 
Disponeringsytan är: Två st skåp, längd 1,15 m,
djup 0,35 m och höjd 0,75 m. Ett st skåp,
längd 1,15 m, djup 0,55 m höjd 0,17 m. I alla tre 
skåpen finns belysning. 

Kontakt: E-post:
barbroklinteberg@gmail.com

Sista ansökningsdag 201122, gäller alla platser. Ange 2 alternativa månader.


