KONSTVECKOR FÖR BARN & UNGA
Den 9 februari - 10 mars 2018 visas årets utställning med verk skapade
av skolelever i Härnösands kommun. Vi ser fram emot att Konsthallen
fylls med barnens alster och förväntansfulla besökare.
VIKTIGA DATUM
Anmälningsdatum: Senast Fredag 12 januari (v. 2)
Inlämningsdatum: Måndag 29 januari kl. 12:00 - 16:00 (v. 5) Tisdag 30 januari kl 8:00-16:00 (v. 5)
Utställningsdatum: Fredag 9 februari - Lördag 10 mars 2018 (v. 6-10)
Vernissage: Fredag 9 februari kl 10.00. Invigning kl. 10.00 med musik och tal. Vi vill gärna att ni
kommer på vernissagen. Det blir en roligare vernissage om ni medverkar!
Hämtning av verk: Måndag 12 mars kl 08:00 - 16:00 (v. 11) Tisdag 13 mars kl 8:00 - 16:00 (v. 11)

INFORMATION TILL PEDAGOGERNA
• Alla tekniker är välkomna. Det enda ”kriteriet” är att det är barnens egna bilder, inte pedagogernas 		
bilder eller färdiga mallar. Ju friare och mer unika bilder, desto bättre blir utställningen.
• Vi visar ingen dokumentation. Dokumentation av barnens arbete eller förklarande texter visas inte i
utställningen. Lämna istället gärna in dokumentation i A4 format så gör vi ett häfte med alla texter.
• Märkning av verk. Alla verk ska vid inlämningen vara märkta med skolans namn och klass. Tänk på att att göra
märkningen på exempelvis bildens baksida/undersida.

• Skrymmande verk meddelas i tid. Om era verk är längre än två meter kontakta gärna konsthallen så vi kan 		
garantera att verket får plats i utställningen.

ANMÄLAN (SENAST FREDAG 12 JANUARI 2018)
Via formulär: Fyll i frågorna nedan och skicka sedan formuläret till Härnösands Konsthall.
Postadress: Kommunstyrelseförvaltningen Härnösands Konsthall 871 80 Härnösand.
Internpost: Märk Härnösands Konsthall.
Via mail: Lämna uppgifterna i ett mail och skicka till konsthallen. E-post: konsthallen@harnosand.se
Via telefon: Lämna uppgifterna direkt till konsthallens personal. Telefon: 0611-34 81 42.

NAMN PÅ SKOLA/FÖRSKOLA/FRITIDS
KLASS/AVDELNING
KONTAKTPERSON
TELEFON OCH E-POSTADRESS
DELTAR NI UNDER VERNISSAGEN?		
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