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INBJUDAN TILL KONSTNATTEN 2021, 24 sept – 26 sept.

Hej bästa Konstnattsvänner!

På det sätt vi tillsammans genomförde Konstnatten 2020 gav kraft och energi att se framåt. Vi hoppas att

pandemin har planat ut och att vi kan återgå till det normala och rikta oss till en större publik i år. Helt

enkelt öka reseanledningen till att besöka vår vackra Falbygd och Konstnatten.

Men för att vara på den säkra sidan har vi även i planeringen av årets Konstnatt tagit med erfarenheter

från Konstnatten 2020.

Med hänsyn till det osäkra läget har vi tagit följande beslut.

- Det tryckta Skördefestmagasinet ersätts även i år med ett digital Magasin på hemsidan

- En utställningslista kommer att tryckas upp och distribueras i början av september

- Sista anmälningsdag är den 22 juli, men vi ser gärna att anmälningarna kommer in tidigare.

Ju tidigare du anmäler dig ju bättre är det. Vi kommer att lägga upp alla som anmält sig på

hemsidan alltefter som anmälningarna kommer in. Men utställningslistan fastställs och trycks

först efter den 22 juli.

- Efter det att du har skickat in din anmälan får du ett korrektur inom 7 dagar. Har du inte fått det,

är det viktigt att du hör av dig.

Nytt för i år är

- Vi planerar aktiviteter under hela vecka 38 som avslutas med Konstnatten. Vi återkommer med

mer information när planeringen har fått mer fasta former.

- Inför årets Konstnatt har vi arbetat med temat, att få synas och att synliggöra.

Deltagaravgift per utställningsplats.

Antal utställare Medlem Icke medlem

1-2 800  kr 1.000 kr

3-5 1.200 kr 1.400 kr

6-10 2.000 kr 2.200 kr

10- 2.800 kr 3.000 kr

Moms tillkommer med 25%

Obligatoriska öppettider 2021:
Fredag 18.00 – 23.00
Lördag 14.00 – 01.00
Söndag 11.00 – 14.00
De obligatoriska öppettiderna är viktiga för att besökarna skall vara säkra på att samma öppettider gäller
för alla utställare på Konstnatten. Öppettiderna är därför ett krav från oss som arrangörer. Undantag kan
göras, det kan finnas omständigheter, som kan påverka öppettiden. Beslut om ändrad öppettid kan
endast tas av styrelsen för Falbygdens Mat o Kultur.
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Medverkan i samlingsutställningen
Vi kommer ha en samlingsutställning både på Bildkällan i Falköping och på Biblioteket i Tidaholm. Vi
återkommer med information om inlämning till dessa båda utställningsplatser.

Utställningsplatsen ansvarar för utställarnas info.
Tänk på att du som anmäler blir vår kontakt och det är den som anmäler som har ansvar för att
utställarna får informationen. Extra viktigt i år.

I anmälningsavgiften ingår följande:
Plats i utställarlista och på karta , tryckt och digitalt.
Marknadsföring via hemsidan matokultur.se och andra marknadsföringskanaler.
Lån av sifferskylt och ställning
Extra utställningsplats på Falköpings och Tidaholms samlingsutställning
Diverse marknadsföringsinsatser lokalt, regionalt och nationellt.
Kick-off med tilltugg i Tidaholm och Falköping.
Efterfest till reducerat pris.

Skördefestmagasinet som i år är digitalt är ett viktigt marknadsföringsinstrument. Intresset för magasinet
är stort och det märks tydligt att det som visas i magasinet får många besökare.

Har du en god story till vårt digitala magasin eller tycker du att någon behöver lyftas med ett reportage.
Hör av dig till info@matokultur.se

När det gäller annonsering och annonseringspriser återkommer vi med mer information.

Sista anmälningsdag 22 juli 2021.
Anmälan om deltagande gör du helst via webbformuläret på www.matokultur.se
Alternativt på bifogad blankett.
Blanketten skickas till: Falbygdens Mat o Kultur, Box 9, 521 02 Falköping.

Den grafiska profilen och skall användas i all skyltning och annonsering.
Logotyper finns på www.matokultur.se

Har du frågor, funderingar, idéer hör av dig via vår mail info@matokultur.se

Välkommen till  Konstnatten 2021!

Med vänliga hälsningar

Falbygdens Mat och Kultur, ekonomisk förening
Styrelsen gm Åsa Gustaf-Janson
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Anmälan till                                2021
Jag/Vi anmäler följande utställning till Mekelsmäss/Konstnatten 2021.
Avgift enligt prislistan
Skriv tydligt och bifoga gärna en Eniro-karta där din plats är markerad.

Plats/Utställningslokal/Ateljé:………………………………………….………………………………………………………......

GPS…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adress:…………………………………………………………………………………………...…………………………………..

webbadress: ……………………………………………………………………….………………………………………………..

Kontaktperson för utställningen:……………………………………………………….Tel:………...……………………………

e-postadress:………………………………………………………………………………………………………………………

Fakturaadress om annan än ovan:……………………………………………………………………………………………..

Utställare :………………………………………………………………………………………………………...………………….

teknik (ex. akvarell, olja, keramik) ……………………………………...…………………………………………………………

e-post……………………………………………………………………………………………………………………………...….

Utställare :………………………………………………………………………………………………………...………………….

teknik (ex. akvarell, olja, keramik) ……………………………………...…………………………………………………………

e-post……………………………………………………………………………………………………………………………...….

Utställare :………………………………………………………………………………………………………...………………….

teknik (ex. akvarell, olja, keramik) ……………………………………...…………………………………………………………

e-post……………………………………………………………………………………………………………………………...….

Utställare :………………………………………………………………………………………………………...………………….

teknik (ex. akvarell, olja, keramik) ……………………………………...…………………………………………………………

e-post……………………………………………………………………………………………………………………………...….

Obligatoriska öppettider: Fredag 18.00-23.00, lördag 14.00-01.00 Söndag 11.00-14.00.
Utöver ovan angivna öppettider har vi öppet:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Övrigt (ex kaffeservering, logi, uppställningsplats för husbil, försäljning)

………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Tillgängligt för rullstolsburna (att rullstolar kommer in i lokalen, toalett, närhet till parkering) Ja ………    Nej……….

Kommentar tillgänglighet:…………………………………………………………………………………………………………..

Korrekturet vill jag/Vi ha som PDF fil på e-postadressen ………………………………………………………………....

Kontaktperson och fakturaadress måste vara ifyllt för att anmälan ska läggas till utställarlistan.
Vi godkänner kostnaden för deltagaravgiften enligt prislistan och betalar mot faktura från Falbygdens Mat
och Kultur ek. förening. Vi förbinder oss att ha öppet de obligatoriska öppettiderna och använda den grafiska
profilen för Mekelsmäss och Konstnatten i skyltning och i annonsering. Logotyper finns på matokultur.se
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