Ansökan

HÖSTSALONG 2017
30 september - 5 november
Höstsalongen är en jurybedömd återkommande kär tradition här hos oss på Edsvik
Konsthall. Här välkomnas etablerade och icke etablerade konstnärer från hela
landet att ansöka till salongen. Vi tar emot verk i alla tekniker.
Vi ser fram emot att ta del av just din ansökan!

Nedan följer information inför och efter ansökan till Höstsalong 2017 (sida 1 & 2), samt
ansökningsformulär (sida 4 & 5). Vänligen läs informationen noga och spara en kopia, för
egen del, på hela ansökningshandlingen.

Så här ansöker du till Höstsalong 2017


Ansökan till Höstsalong 2017 ska vara oss tillhanda senast söndagen den 10 september
2017 (poststämpelns datum gäller).



En ansökan består av det ifyllda ansökningsformuläret (sida 4 & 5 i detta dokument)
samt bilder på alla verk du vill ansöka med (mer information om bilder följer nedan).



Ansökan kan antingen fyllas i digitalt och sändas till oss via e-post eller skrivas ut, fyllas i
manuellt för hand och skickas med vanlig post.



För att ansökan ska behandlas ska en anmälningsavgift på 350 kr betalas till PG
46 651- 6 Edsviken Konsthall AB. Detta ska göras i samband med din ansökan. Märk
talongen eller inbetalningen via bank med ditt namn efterföljt av "HS2017"' (exempel:
Britta Ericsson HS2017). Detta är en administrativ avgift som ej återbetalas, oavsett
anledning.



Du får ansöka med högst tre verk. De kan höra ihop (triptyk) men verken bedöms vart
och ett för sig.



Valfri teknik. Till Höstsalongen har du möjlighet att ansöka i valfri målarteknik, media,
foto, film, textil och skulptur.



Originalverk bedöms ej . Vi bedömer endast digitala eller utskrivna fotografier av
verket/verken. Tänk på att spara och skicka in bilder av bra kvalitet.
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Om du sänder utskrivna foton/bilder. Vid papperskopior märk varje bild på baksidan
med ditt namn och verkets titel. Vi ser helst att bilderna är i formatet A4. Se till att de
håller god kvaltitet.



Om Du skickar in din ansökan digitalt, bifoga dina bilder till e-postmeddelandet, varje
bild seprat och döpta med Ditt namn och verkets titel. Bilder som skickas in digitalt
måste vara i JPG-format.



Du sänder en CD eller ett USB-minne via post. Bildfilerna ska vara placerade i en
mapp på USB-minnet eller CD:n. Märk dem väl. Mappen ska vara märkt med
konstnärens namn. Bilderna ska vara i formatet JPG och sparade var och en för sig
med Ditt namn och verkets titel.



Konstverken du ansöker med får inte vara mer än fem år gamla. De får inte heller ha
visats i Sollentuna tidigare eller ställts ut på någon av våra tidigare upplagor av
Höstsalongen.



Alla antagna konstverk skall vara till salu. Konsthallen tar ut en provision på 47 %
inklusive moms på sålda verk. Prissättningen, som anges vid ansökan, måste inkludera
provisionen. Det är ditt ansvar att prissättningen blir rätt.



Inlämnade/sända ansökningshandlingar, t.ex. utskrivna foton, USB-minnen, CD-skivor
m.m. återfås ej.



OBS! Vi önskar att du som ansöker eftersträvar att göra din ansökan digitalt, dvs. via epost med dina bilder bifogade i JPG-format. Detta för att underlätta
ansökningsprocessen.

Vad händer efter att ansökan skickats in?


Jurybedömningen kommer att äga rum efter ansökningstidens slut. Bedömningen sker
på anonym basis. Juryn kommer att bestå av tre opartiska jurymedlemmar samt en
representant från Edsvik Konsthall. Juryn presenteras på www.edsvik.com. Beslutet om
antagning kan inte överklagas och omdömen kan ej ges till dig som ansökt.



Efter juryns bedömning publiceras de som är antagna på vår hemsida med namn
och titel på de verk som antagits. Du kan bli antagen med ett eller flera elelr alla av
dina 3 verk. Du har ett eget ansvar att ta reda på om du har blivit antagen.
Antagningsbesked kommer att publiceras onsdagen den 20 september kl 16.00 på
vår hemsida www.edsvik.com. Vi sätter även upp en utskriven lista på de antagna i
Konsthall Öst. Observera att vi endast kommer att ange de som har antagits. Du som
inte är antagen får alltså inte ett besked.



Du som blir antagen måste själv sköta inlämning eller sändning av de antagna verken.
Detta sker i direkt anslutning till ditt antagningsbesked mellan den 22 - 24 september.
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Du kommer att få ett mail med en bifogad kvittens som ska fyllas i och bifogas i
samband med inlämningen av dina verk/verken.


Om du ska sända dina verk måste paketet och verket vara tydligt märkt med ditt
namn och Höstsalong 2017. Du måste vara beredd att sända det till oss med bud eller
en snabb transport direkt till konsthallens adress. Vi ber er att meddela konsthallen om
du ska sända in dina verk på 08-92

05 00. Du måste bifoga kvittensen i paketet.

Sista mottagningsdatum för sända verk är den 26 september.


Om du har sänt dina verk till oss. Efter utställningen måste du själv ombesörja att
beställa transport från konsthallen. Edsvik Konsthall ansvarar ej för dina verk under
transport till och från konsthallen. Om du vill att konsthallen packar dina verk för
avhämtning tar vi ut en packavgift på 200 kr. Vi ser helst inte att vi ombesörjer att
sända verket tillbaka till dig. Om så blir fallet kommer vi att ta ut ytterligare en avgift
samt en postförskottsavgift. Du måste själv ansvara föra att ta kontakt med oss och
meddela om så är fallet.



Edsvik Konsthall har ej möjlighet att lagra några verk efter utställningens slut. Om du
har lämnat in dina verk så ska de hämtas senast den 10 november.



Avräkning av sålt verk kommer dig tillhanda ca 45 dagar efter kundens betalning av
verket. Själva utbetalningen sker 90 dagar efter salongens slut. Pengarna betalas ut
på det kontonummer du har angett i ansökan. Frågor kring det ekonomiska mailas till
ekonomi@edsvik.com

Adress:
Höstsalongen 2017
Edsvik Konsthall
Landsnoravägen 42
192 51 Sollentuna(SWEDEN)
Märk brevet med Höstsalong 2017
Vår e-mailadress: hs2017@edsvik.com

Varmt välkommen med din ansökan!
(fyll i sidan 4-5 nedan)
Ta en kopia på hela ansökningshandlingen och behåll den för egen del.
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ANSÖKNINGSFORMULÄR

HÖSTSALONG 2017
Var god texta tydligt!

Namn: .....................................................................................................................................................

Adress:.....................................................................................................................................................
Telefonnummer:..................................................................................................................................

E-postadress:.........................................................................................................................................

Bank och cleringnummer, kontonummer vid ev. försäljning:
.....................................................................................................................................................................

..........................

- .....................................................................................................................................

Jag kompletterar med mitt CV om jag blir antagen:

JA

NEJ

_____________________________________ ______________________________________
Ort och Datum

Underskrift

Konstnärens namn: ...............................................................................................................................
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KONSTVERK 1
Titel:

.....................................................................................................................................

Format:

.....................................................................................................................................

Teknik:

.....................................................................................................................................

Försäljningspris (inkl. provision): ............................................................................................

KONSTVERK II
Titel:

.....................................................................................................................................

Format:

.....................................................................................................................................

Teknik:

.....................................................................................................................................

Försäljningspris (inkl. provision): ............................................................................................

KONSTVERK III
Titel:

.....................................................................................................................................

Format:

.....................................................................................................................................

Teknik:

.....................................................................................................................................

Försäljningspris (inkl. provision): .............................................................................................
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