
Galleri Y 
Sunderby Folkhögskola 

Verksförteckning, Personliga uppgifter 
Efternamn, förnamn Adress och Postadress 

E-post Mobil 

Skriv tydligt, tack! 

Verksförteckning 

TITEL 1: 

Teknik: 

Pris: 

Ev. Upplagans storlek / Antal till salu: 

Konstnär: 

TITEL 2: 

Teknik: 

Pris: 

Ev. Upplagans storlek / Antal till salu: 

Konstnär: 

ID-Lapparna fyller du i på samma sätt som verksförteckningen (dubbletter) 
Klipper ut och fäster dem säkert framtill, på sidan av eller under verken 
Det underlättar arbetet för de som skriver listan efter hängningen. 

TITEL 1: 

Teknik: 

Pris: 

Ev. Upplagans storlek / Antal till salu: 

Konstnär: 

TITEL 2: 

Teknik: 

Pris: 

Ev. Upplagans storlek / Antal till salu: 

Konstnär: 



INBJUDAN TILL KIN:S MEDLEMSUTSTÄLLNING

Galleri Y, Sunderby Folkhögskola 30 mars - 27 april 2023
Alla KiN-medlemmar är välkomna att lämna in maximalt två verk. Vid eventuell platsbrist 
garanteras du att få med ett av verken.

INLÄMNING

Du lämnar in dina verk på Galleri Y måndag 27:e mars kl 12:00-16:00. Representanter från 
styrelsen eller hängningsgruppen, Lars-Lennart Stenberg och Lilmarie Mellberg, tar emot.

VERKEN

- Storleken på verken får vara max en (1) meter på längsta sidan.
- Samtliga verk ska vara hängningsfärdiga/presentationsfärdiga.
- Tvådimensionella verk hängs på vägg.
- Tredimensionella verk hängs på vägg, fritt i rummet, placeras på golv eller podier. Galleri Y har
flera olika podier att disponera. Konstnärerna får gärna komma med egna presentationssätt.

LEVERANS

- Engagera ett ombud om du inte själv har möjlighet att lämna in verken.
- Inlämnaren packar upp och ställer verken i galleriet.
- Emballaget tas med hem.
- Lista med verksuppgifter och personliga uppgifter lämnas till hängningsgruppen.
- Verken ska märkas med ID-lappar och verksuppgifter, som du fäster på verken. (Se bifogat )

KONSTNÄRSPRESENTATION

Alla lämnar en A4 med presentation, porträttfoto, CV, kontaktuppgifter, ev webbsida, FB och 
Instagram. Presentationen lämnas tillsammans med konstverken.
Frivilligt: En A4 med bilder på andra verk än de som lämnas in till utställningen.

TRANSPORTBIDRAG

För inlämning av konsten får de som bor utanför fyrkanten fraktersättning alt. reseersättning 18:50 
kr/mil, mot kvitto som bifogas fakturan till KiN, c/o KKV Luleå, Kaserngatan 5,
974 42 Luleå eller via mail till info@k-i-n.se. Ange konto och bank.

HÄMTNING AV KONSTEN

Fredag 28 april kl 09:00-12:00. Du hämtar själv eller skickar ett ombud. OBS! Galleri Y ansvarar 
inte för ej avhämtad konst efter kl. 12:00 den 31 april.

ÖVRIG INFO

- Konstnärerna håller med egen försäkring.
- Ingen utställningsersättning utgår.
- Galleri Y tar ingen provision vid försäljning, köparen kontaktar konstnären.

VERNISSAGE

Vernissage torsdag 30 mars kl 18:00-20:00. Öppning av utställningen sker kl. 18.00 med 
presentation av årets medlemsutställning. Galleri Y bjuder på dryck och tilltugg vid vernissagen.
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