Viktiga datum Växjö Konstrunda 2018/19
2018
SEPTEMBER
5 sept
Styrelsemöte

NOVEMBER
1 nov
Sista ansökningsdag för nya medlemmar
7 nov
Styrelsemöte
14 nov
Invalsgruppen träffas för att ta beslut om nya medlemmar
22 nov
Medlemsmöte - La Castellina 18.00
30 nov
Sista anmälningsdag för att delta med Växjö Konstrunda på Kulturnatten!
Anmälan sker till Anders Bergön anders@bergon.se
Skicka 3 bilder med bra upplösning.
(Dessa bilder används också på facebook och instagram för att presentera dig i en sorts upptrappning
inför Växjö Konstrunda i mars.)

2019
JANUARI
6 jan
Sista dagen att skicka in bild och utställningsinformation till foldern! (ej hemsidan som sker senare)
Skickas till Lina Gardelid info@linagardelid.com
- 1 bild till foldern. Upplösning 300 dpi.
- Utställningsadress, eventuell vägbeskrivning, öppettider (om de avviker från konstrundans ordinarie
öppettider), telefonnummer, m
 ailadress och h
 emsideadress (om du har sådan)
(För bilder till hemsidan: se under 1 feb nedan)
6 jan
Också sista dag att betala medlemsavgift!
9 jan
Styrelsemöte
26 jan
Kulturnatten!
Växjö Konstrunda deltar med bildspel.

FEBRUARI
1 feb
Sista dag att skicka in bilder till hemsidan. Upp till 5 st totalt får vara med på din presentationssida.
Byt ut alla eller bara någon enstaka. Upp till dig.
Skickas till Lina Gardelid info@linagardelid.com
14 feb
Medlemsmöte S.k. “Upptaktsmöte”
Vi stämmer av och styr upp alla gruppernas arbeten inför årets runda.
Foldern färdig och delas ut bland alla närvarande.
15 feb
Foldern finns färdig på Konsthallen att hämta för den som inte närvarade vid föregående dags
medlemsmöte.

MARS
12 - 13 mars
Inlämning av konstverk till Konsthallen
Öppet 9-18 båda dagarna.
15 mars
VERNISSAGE Växjö Konstrunda!
Konsthallen kl. 17-19
16-17 mars
VÄXJÖ KONSTRUNDA 2019

APRIL
Årsmöte
Någon gång under april kallas du till Årsmöte då vi avrundar och gör en reflektion av årets runda.
Nyval av styrelse och andra viktiga punkter gås igenom.
Din närvaro som medlem är viktig här!

