Skicka in din ansökan till:

Ansökningsdatum

Haninge kommun
Kulturhuset, Poseidons torg
"Haningesalongen"
136 81 Haninge

2020-09-07

Sista inlämningsdatum 2020-10-02

Ansökan om inlämning av konstverk till Haningesalongen
Var god texta tydligt eller fyll i blanketten digitalt.
Efternamn och förnamn

Födelseår

Adress

Postnummer, postort

e-post

Telefon, dagtid

Anknytning till Haninge kommun

Bor i kommunen

Arbetar i kommunen

Annat

Jag godkänner att mina kontaktuppgifter sparas så att Haninge kommun kan kontakta mig med information om evenemang som rör
konsten i Haninge även efter årets Haningesalong. Uppgifterna sparas så länge som du önskar få information och raderas på begäran.

Högst fem konstverk får lämnas in. Skriv konstverkets titel, namn, adress och telefonnummer på baksidan av
fotografiet. Skriv också konstverkets pris, alla verk försäkras och ska vara till försäljning.
Titel på konstverket
Nr ange även måttet i cm (höjd, djup, bredd)

Teknik

Tillkomstår

Pris

Juryns anteckningar
Antaget

Nr

1
2
3
4
5
Namnteckning

KOF11 2019-05-17 AH

Vi tagit mot ovanstående antagna verk

för Konsthallen i Haninge kulturhus

Haninge den

Jag har fått tillbaka ovanstående antagna verk
Haninge den

av konstnär
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Information om inlämning av konstverk till Haningesalongen 2020
Haningesalongen är utställning som ges varje år i december - januari.
Haningesalongen öppnar den 5 december 20
i Konsthallen i Haninge kulturhus.

och stänger den 24 januari 202

Vem kan ansöka?
Både yrkesverksamma konstnärer och amatörer som fyllt 18 år och har anknytning till Haninge kommun kan
ansöka om att delta i Haningesalongen. Personal på kultur- och fritidsförvaltningen eller kultur- och
fritidsnämndens ledamöter får inte delta i Haningesalongen.
Vilka konstformer kan ställas ut?
På Haningesalongen kan måleri, skulptur, teckning, grafik, fotografi, textil och video och installationskonst
ställas ut.
Hur ansöker man?
– Ansök med högst fem konstverk. Verken ska vara högst tre år gamla och vara till försäljning Bildkonst
ska vara förberedd för att kunna hängas upp.
– Skicka eller lämna in fotografier av konstverken. Inga originalverk ska lämnas eller skickas in, med
undantag för videobaserad konst och DVD.
– Pappersfotografier ska vara i färg och vara maximal 20x30 cm. Digitala fotografier ska vara 20x30 cm i
300dpi. Märk varje fotografi och DVD, tydligt på baksidan och digitala bilder på framsidan med verkets
titel, ditt namn, adress och telefonnummer.
– Hämta ansökningsblankett i Haninge kulturhus, Haninge kommunhus, på biblioteken eller ladda ner
från kommunens hemsida www.haninge.se/haningesalongen
– Skicka ifylld ansökningsblankett och fotografier till
Haninge kommun, Kulturhuset, Poseidons torg, ”Haningesalongen”, 136 81 Haninge.
Det går också bra att lämna ansökan i receptionen i kulturhuset eller skicka den med
post till sarah.guarino@haninge.se
När ansöker man?
Din ansökan ska senast vara inlämnad den 2 oktober 2020.
Vad händer med min ansökan och när får jag besked om mina verk har kommit med?
En jury tittar på alla konstverk som har lämnats in och beslutar om vilka som kommer med i Haningesalongen.
Alla som har lämnat in en ansökan får besked om hur juryn har beslutat antingen med brev eller med e-post
vecka 41. De konstverk som har kommit med ska lämnas in till Haninge kulturhus onsdag den 2 december 2020.
Konstverken hämtas den 25 januari 2021 efter att utställningen har stängt. Fotografier av konstverk återsänds
inte.
Kommer du med i Haningesalongen så kommer ditt namn och namnet på dina verk att läggas in i en förteckning
som arkiveras och sparas i all framtid i Haningearkivet. Läs mer om personuppgiftsbehandling på haninge.se/
personuppgifter.
Varje år delar juryn ut ett stipendium ”Juryns val” på 20 000 kronor till en deltagare i Haningesalongen.
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Vill du ha mer information?
Om du vill veta mer om utställningen eller har andra frågor välkommen att kontakta Sarah Guarino Werner,
070-606 52 75. Du kan också skicka din fråga med e-post till sarah.guarino@haninge.se
Välkommen med din ansökan!
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