Herrljunga Kultur- och konsthantverksförening anordnar Herrljunga
Konst- och hantverksrunda tillsammans med konstnärer, hantverkare,
Herrljunga kultur- och konsthantverksförening, Herrljunga kulturhus,
Studieförbundet NBV Väst, Sensus, VG- regionen och Herrljunga
konstförening. Rundan genomförs första helgen i september.
Anmälan om deltagande i Herrljunga konst- och hantverksrunda senast 1 mars
Anmälningsavgiften betalas in på bg 5481-0510. Sen måste ni fylla i ett
anmälningsformulär. Inga långa vägbeskrivningar. Du kan fylla i
anmälningsformuläret på hemsidan. Kan du inte det, får du kontakta den som är
ansvarig för anmälningarna. Har du inte varit med tidigare kan du gå in
på herrljungakonstrunda.nu och kolla hur kartan ser ut.
Du ska även vara medlem i Herrljunga kultur- och konsthantverksförening, 100
kr/år. Betalas in på bg. 842-0556. Det gäller inte för gästutställare. Är man en
grupp som ställer ut ska minst en i gruppen vara medlem.
• Man ska vara bosatt i Herrljunga kommun. Du kan ha gästutställare som
inte är bosatt i kommunen. Det kan vara trevligt för besökarna att få se lite
nya som är med och ställer ut. Gästutställare får ingen direktinfo från
rundan utan det får den sköta som har en gästutställare.
• Egentillverkade konst och hantverksalster. Ej mat eller hälsoprodukter.
• Man ska kontakta ansvarig för hemsidan så att bilder och rätt information
om deltagarna finns där.
Deltagaravgiften är fn.200 kr/ utställare och 500 kr för en grupp som har en
gemensam utställning med några få verk var, tex en målargrupp som ställer ut
ihop. Har ni ett flertal verk och har varsin utställning fast i gemensamma lokaler
är ni inte en grupp. En grupp har en kontaktman som får info från rundan och
sen ansvarar för att vidarebefordra den.
Rundans logga är röda fyrkanter och du ska vid din utställning skylta med en röd
fyrkant med din siffra på.
Kartan finns sen att hämta på Biblioteket och vi får hjälpas åt att sprida den. Vi
får även hjälpas åt att sprida via andra kanaler såsom sociala medier och
epostkontakter. Rundan annonserar i ett flertal tidningar och även Radio Treby.
Ett obligatoriskt planeringsmöte hålls andra söndagen i mars. Det är viktigt att
man deltager i detta möte.

Information kommer på e-post. Gruppen som jobbar med hängning för
samlingsutställningen skickar ut information om det. Information om
redovisning av kulturarrangemang till studieförbunden kommer från de som
jobbar med det. Gruppen som jobbar med Konstjakten skickar ut information
om det via e-post.
Efter konst- och hantverksrundan samlas man till After-art för utvärdering och
trevlig samvaro. Varje utställare kan gå gratis och en grupp kan skicka två
stycken gratis. Vill fler i gruppen gå får gruppen betala för dem. Även partner
kan följa med på After-art men får då betala.
Till After-art ska man ha med sig konstjaktslotterna isärklippta. Man ska ha med
sig besökarantal och hur mycket man sålt för(anonymt). Dragning av
konstjakten görs på After-art.

