
OLOFSTRÖMS  
KONSTFÖRENING 
 

Inbjudan till 

BLEKINGAR 2021 
Sommarutställning 5/6- 15/8 

Vernissage lördag den 5 juni kl 14.00 
Konsthallen Längan, Holje Park i Olofström 

 
BLEKINGAR är en jurybedömd konstutställning för konstnärer med anknytning till vårt 
län. Dvs. antingen födda, bosatta eller fritidsboende inom länet.  Utställningen 
BLEKINGAR genomförs numera vartannat år och alternerar runt i länets kommuner. 
Intresset för att deltaga brukar vara stort, men eftersom utrymmet är begränsat så kan 
inte alla verk få plats. Juryn avgör vilka konstverk som kommer med. 
Juryn består av:  1 yrkesverksam konstnär, ansluten KRO-medlem 
                              1 styrelseledamot, Sveriges Konstföreningar i Blekinge 
                              1 styrelseledamot, Olofströms Konstförening 
Information och anmälan:  Info finns att läsa på Konstföreningens hemsida: 
olofstromskonstforening.blogspot.com 
eller www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge 
Anmälningsblanketten sänder du med post  till Olofströms Konstförening 
c/o Gert Hoff, Regneboda Gård, Allamålavägen, 37693 Svängsta senast 
17 maj. 
Välj ut 3-5 av dina bästa konstverk, högst 2 år gamla och de ska vara till försäljning.  
Anmälningsavgift: För att täcka en del av våra omkostnader för annonsering, 
trycksaker, porto, ersättningar till juryn mm uttages en anmälningsavgift på 100 kr. 
Betala in till vårt bankgiro 360-1275 samtidigt  
med din anmälan. 
Inlämning: Du är välkommen att lämna konstverken till oss i Konsthallen i Holje Park. 
Besöksadressen är Musèevägen i Olofström. 
Söndag 30/5 eller måndag 31/5 mellan kl 17.00- 19.00. Dina konstverk måste vara 
tydligt märkta på baksidan med ditt namn, konstverkets nummer och pris. 
Ordna också en fästanordning för upphängningen. 
Försäkring: Konstföreningens försäkring gäller för samtliga konstverk under 
utställningsperioden. 
Provision: Vid försäljning av verk uttages 20% i provision. 
Avhämtning: Ej antagna verk avhämtas i Konsthallen tisdag 1/6 kl 18.- 19 
eller onsdag 2/6 kl 10- 11. 
Utställda men ej sålda verk hämtas i Konsthallen söndag 15/8 kl 16.- 17 
eller måndag 16/8 kl 17- 18. 
Kontakt: Gert Hoff   gert.hoff@gmail.com   tel 0454-322079 
                  Kaj Magnusson   kaj.magnusson@oktv.se   tel 072-3318585. 
 
Välkommen att lämna din intresseanmälan för att deltaga!  



 
Olofströms Konstförening    -    Sveriges Konstföreningar i Blekinge 
 
 
 


