
Öppna Sinnen
– för konst & kultur–

Vi ser framemot påsken 2022 och hoppas 
verkligen att det går att genomföra konst-
utställningar under Konsthelgen, d v s 
påsken. Troligtvis är inte pandemin över 
utan vi får leva med vissa restriktioner. 
ÖS tar fullt samhällsansvar. 
På våra nio större samlingsutställningar 
kommer det att finnas tydlig information 
om vad som gäller samt handsprit.

Vår stora samlingsutställning, där alla 
utställare är representerade, finns på 
Limhamns Folkets Hus.

Utställningsplatser:

• Galleri Linné, Limhamn
• Lorensdals Gård, Vellinge
• Kvarndala Hembygdsgård, Västra Klagstorp
• Galleri Engleson, Skanörs hamn
• Galleri Fiskarstugan, Skanör
• Galleri Stallet, Falsterbo
• Galleri Alma, Grönby
• Galleri IsieTio, St Isie.
Samt egna ”hemmagallerier”.

Köpmansmagasinet i Smygehamn
Förutsättningarna för Köpmansmagasinet inför 2022 
har drastiskt förändrats.
Stiftelsen som skötte driften tidigare har förändrats, 
numera är det Trelleborgs kommun, med kommunal-
råd med flera som har tagit över driften. 
Detta har medfört mycket stora förändringar och 
kostnader, så stora att styrelsen i Öppna Sinnen 
inte anser att det är värt att göra konstutställningar 
där längre. Förutsättningarna för 2022 innebär mer 
än en fördubbling av hyran, krav på längre utställ-
ningstid. 

Öppna Sinnens 
utställningsplatser 
påsken 2022

Hur ersätter man Köpmansmagasinet?
Ja… det är inte helt lätt och vi har verkligen försökt. 
Köpmansmagasinet är ett ypperligt galleri på 
ett bra läge. 
Öppna Sinnen har de senaste åren haft över 
100 utställare under påskhelgen och på Köpmansma-
gasinet har 17-20 utställare visat sina verk. 
Vi är många i styrelsen som letat efter en ny lokal 
som skulle ersätta Köpmansmagasinet, men tyvärr 
har vi inte lyckats.
Däremot har vi 2022 premiär för Kvarndala 
Hembygdsgård, det skulle vi egentligen haft redan 
2021… På Kvarndala finns det plats för 
c:a 11 utställare.

Hur anmäler man sig?
En stor nyhet inför ÖS påskutställningar 2022 är 
att du anmäler dig direkt på ÖS hemsida med 
start 3/1 2022. Anmälan kan ske direkt från din dator, 
mobil eller surfplatta. Läs mer om detta på vår 
hemsida www.oppnasinnen.org

Vi är glada att ha dig som medlem
Vi hoppas att vi inom kort kan återgå mer till det 
normala som Öppna Sinnen brukar göra, 
d v s arrangera medlemsträffar, bussutflykter med 
konsten i centrum och konstutställningar.
Förutsättningarna för dig som ska ställa ut påsken 
2022 är att du betalt din medlemsavgift 
senast 31/1 2022. Medlemsavgiften är 400 kr, 
betalas till bankgiro 5427-8304.
Varför vänta? 
Gör det redan idag!

Vi i styrelsen vill önska dig ett 
Gott Nytt Konstår 2022
Krister Andersson
Ordf. i Öppna Sinnen


