
UPLANDS KONSTFÖRENING 
Inbjudan till öppen, jurybedömd Uppländsk salong 
2012 
Salongens plats                                                                                                                
Salongen äger rum på Uppsala Konstmuseum, Slottet, ingång E. Salongen är öppen för alla 
konstnärer, verksamma och bosatta i Uppsala Län. 

Salongens jury                                                                                                                  
Intendent Eva Borgegård, Västerås konstmuseum och Anna Nyberg, konstnär, Stockholm är 
jury. 

Fyra verk ska lämnas in                                                                                                             
Antagen till salongen blir den som får minst tre verk antagna. Samtliga av juryn antagna verk 
garanteras bli utställda. Verken ska vara ramade, försedda med upphängningsanordningar och 
eventuella anvisningar för uppsättning ska medfölja. Försäkringsvärdet är lika med priset. 
Inlämnade verk får ej vara äldre än två år. 

Inlämning                                                                                                                            
Inlämning av konstverken sker på Uppsala konstmuseum måndagen den 26 november mellan 
kl. 12.00-19.00. Jurybedömning sker den 27 november. 

Anmälningsblankett                                                                                                        
Fullständigt ifylld anmälningsblankett samt ett till dig själv adresserat och frankerat C5kuvert 
lämnas samtidigt som konstverken. OBS! Viktigt med storleken på kuvertet! 
Anmälningsblankett finns i konstmuseets reception och på Uplands konstförenings hemsida. 
http://uplandskonstforening.wordpress.com. 

Anmälningsavgift                                                                                                                     
En anmälningsavgift på 200 kronor betalas vid inlämningen. 

Besked om juryns val                                                                                                             
Besked om juryns beslut skickas ut tisdagen den 27 november 

Avhämtning av ej antagna verk                                                                                              
Ej antagna verk hämtas torsdagen den 29 november kl. 12.00-16.00 eller fredagen den 30 
november 12.00-16.00. För ej avhämtade verk ansvaras inte på grund av utrymmesbrist och 
försäkring. 

Avhämtning av utställda verk                                                                                          
Utställda men ej sålda verk hämtas tisdagen och onsdagen efter det att utställningen avslutats 
kl 12-16. För ej avhämtade verk ansvaras inte. 

Provision  Uplands konstförening tillgodogör sig 20% provision på sålda konstverks pris 



Vernissage                                                                                                                     
Vernissage äger rum lördagen den 1 december kl. 12-16.30 och utställningen invigs 
tillsammans med stipendieutställningen Anna Lisa Thomson Till Minne kl 15.00. Uplands 
konstförening uppskattar mycket om utställande konstnärer är närvarande. 

Uppsala i september 2012 

Med vänlig hälsning 

UPLANDS KONSTFÖRENING 
Cia Rimmö, ordförande 
 
Tel 072-561 24 94 
Uplands konstförening 
Slottet, ingång E 
752 37 Uppsala 
 
http://uplandskonstforening.wordpress.com 

 

                                                                                                                                    

 

 


