
Bra-att-veta

I samarbete med Kason Reklam

Plats:
Galleri Engleson, kv Caroli, Rundelsgatan 1, Malmö.
Separat huvudingång vid Rundelsgatan 1. 

Utställningen
Denna utställningsperiod är 10-22/12 2022. Öppna
Sinnens 15-års jubileumsutställning för medlemmar. 

Galleriets öppettider är vardagar kl 12-18, 
lördag och söndag kl 11-16.

Vid utställningens början hämtas nyckeln till galleriet i
mobiltelefonbutiken Amaasve, inne i centrat. Nyckeln
behålles av er utställare. Ni kommer överens om över-
lämning av nyckeln i förhållande till ert värdschema. 

När utställningen avslutas lämnar ni in nyckeln till
Amaasve igen. Observera: När du hämtar/lämnar
nyckeln, visa hänsyn och vänta på din tur. 

Marknadsföring:
Du får digitalt material som du mejlar till alla dina 
mejlkontakter samt lägger på sociala medier. 
Vi gör även A3-affisch som sätts upp i galleriet.

Gallerivärdar
Tillsammans gör ni upp ett värdschema i rättvisans teck-
en, ALLA måste bidra till värdskapet. Detta är ett krav. 
Respektera och håll de givna öppettiderna.

Hängning:
Fredag 9/12 2022 kl 11.00.
Meddela Lars Persson om du inte kan komma då!

Bord och podier
I lokalen finns vita podier i olika storlekar, 
för 3D-utställare, dessa får du låna av oss.

Vägghängd konst:
Du får reda på din plats vid hängningen. Absolut ingen 
spikning i väggarna, mer än i ovankant. Du hänger din 
bildkonst i befintliga linor. Krokar och linor finns i 
galleriet, de får du låna av oss. 

Låt linor och S-krokar hänga kvar!
Om du vill flytta upphänget i sidled får du spika i ovan-
kant på utställningsskärmen och därefter trä på stegli-
nan, ta därför med egen hammare små spik och tång. 
Stege finns i galleriet.

Obs!
Rör inte spotlight i taket, de får inte riktas om. Koppla
inte in något som kräver ström i bakre regionen, det är
viktigt, inte ens en laddare. Det finns två uttag i galleri-
lokalen som kan användas, t ex för musik eller ladd-
ning av mobiltelefon.

Prisetikett
Du får en pdf för egen utskrift med prisetiketter,
använd dessa för en enhetlig utställning.

Allmänt
Toalett finns inne i köpcentrat kv Caroli.
Var aktiv! Vid lediga stunder... “läs” in dig på
din medutställare och var aktiv när besökare
kommer. “Sälj” inte bara din egen konst utan
även din medutställares.

Utställare:
17 st ÖS medlemmar, 13 vägg och 4 golv.

För allas trevnad, galleriet 
mottages och lämnas i städat skick
- Damma alla ytor och torka av vid behov.
- Torrmoppa golven.
- Dammsug mattorna.
- Töm papperskorgen.
Stora sopsäckar tar Per/Krister hand om.

Försäkring
Varje utställare ansvarar själv för eventuell 
försäkring av utställda verk. Engleson Gallerier,
Kason Reklam och kv Caroli fråntager sig allt 
ekonomiskt ansvar.

Avslut
Torsdag 22/12 2022 kl 18.00 avslutas din 
utställning. Nyckeln lämnas före kl 19.00 till 
mobiltelefonbutiken Amaasve.  

Kontaktpersoner
Projektledare: Lars Persson, tel 0705-845038
Per Engleson, tel 0708-262179.
Krister Andersson, tel 0705-436967
Väktare, kv Caroli, tel 010-222 27 53
Lycka till!
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