
Vi vill på det här sättet visa att vi är en aktiv
förening på de plan som är möjliga med 
kontakt med våra medlemmar. Dels nu men
även under normala förhållanden. 

Som medlem i ÖS har du en hel del fördelar.
• ÖS aktiva hemsida, där du har en personlig 

sida med text och bilder.

• Utställningsmöjligheter:
- Påskutställningar, i normala fall.
- ÖS Konstkrokar, läs mer på hemsidan.
- Övriga utställningar.

• Nyhetsbrev via mejl varje månad.

• Facebook, “Vi som är med i Öppna Sinnen”.

• Facebook, “Öppna Sinnen Art Gallery”.

• Bussutflykter i konstens tecken.

• Två medlemsträffar per år.

NYHETSBREV
Öppna Sinnen

NYHETSBREV
Öppna Sinnen

Januari 2021Januari 2021

Bakom oss har vi nu ett trist år där vi som förening inte har kunnat göra 
någonting. Alla vet vad det beror på och ingen kan göra nånting åt det. 

Jo jo... vi sätter vårt hopp till vaccineringen, men ändå...

25 %
rabatt på 

utställningsavgiften
Gäller 3D-utställare på 
sommarutställningarna 
på Galleri IsieTio 2021.

Läs mer på www.isietio.se

www.isietio.se
Tel 0703-22 41 09

10 %
rabatt på 

inramningar, prints,
dukar och kilramar.

Just nu erbjudande:
Stort staffli. Ord.pris 5000:- Nu 2500:-

Stora Nygatan 4, Malmö, tel 040-12 55 1220 %
rabatt på inramning

Gäller ej färdigramar och L-lister.

Just nu: Utförsäljning av Schmincke 
akvarell, hel och halvkopp. 30 % rabatt,

så långt lagret räcker.

Slussgatan 10B, Malmö, tel 040-30 48 84
www.info@drewex.nu

15 %
rabatt på 

förbrukningsmaterial
Gäller ej bläckstrålepatroner.

Stora Nygatan 24, Malmö, tel 040-755 15
www.mattonbutiken.se

Januari 2021. Redaktör: Krister Andersson, Kason.

Öppna Sinnen är en 
aktiv förening

Under rådande omständigheter har vi även
utvecklat vårt Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet är tänkt att vi ska presentera 
en av våra medlemmar i text och bild samt 
aktuell information. Nu har vi även skapat
“Ordkonster”. Här har du möjlighet att skriva
en text som är kopplad till konstens värld. 
Vi förpackar din text och kompletterar med 
bilder i en pdf. Läs mer om Ordkonster på
www.oppnasinnen.org

Vi har även börjat ge tips om filmer eller doku-
mentärer som är kopplade till konstens värld.

Förmånliga rabatter 
för våra medlemmar

Här ser du dina möjligheter till förmånliga
erbjudanden. ÖS har inget medlemskort e d,
du bara uppger vid köpet/bokningen att du
är medlem i föreningen Öppna Sinnen.

500 kr rabatt på ordinarie pris på
utställningar på Galleri Engleson 
i kv Caroli, Malmö.

25% rabatt på bokningar i Galleri
Fiskarstugan i Skanör samt Galleri
Stallet och Galleri Magasinet i
Falsterbo före 15/6 och efter 15/8.

500 kr rabatt på ordinarie avgift 
på Galleri Engleson i Stockholm 
eller  Galleri Engleson i Göteborg

OBS! Dessa erbjudandena gäller 
icke bokade perioder före 1/9 2021.

www.englesongallerier.com
Tel 0708-26 21 79
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