Påmeldingsskjema
NFUK Landsutstilling 2016 i Rådhusgalleriet, Oslo Rådhus
10-22 september 2016
Navn:

NFUK medlems nr.

Adr.

Tlf. mob.:

Post nr. og sted:

E-post:

Selv om dette ikke er en salgsutstilling viser tidligere erfaring at det har avstedkommet salg etter at utstillingen er avsluttet.
Juryeringsavgift er på kr 350,-. De kunstnere som får sitt/sine kunstverk antatt må i tillegg betale kr 450,- for deltakelse på
utstillingen. Vennligst les påmeldingsskjemaet og invitasjonen nøye.

Slik gjør du
Du melder deg på deltaker.no. Rådhusutstillingen 2016 og skriv inn navn, e-post adresse og telefon.
Klikk BEKREFT for å gå videre til betaling av juryeringsavgiften på kroner 350,-. Beløpet refunderes ikke.
Du velger ut opptil 3 kunstverk som du tar foto/digital gjengivelse av.
Du fyller ut dette påmeldingsskjema med navn, medl.nr, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt
nummerert liste (1-3) med tittel, format, teknikk og pris.
4. Du sender Påmeldingsskjema på e-post til: soknad@nfuk.no og vedlegger de 3 kunstverkene på e-post.
Billedfilene må ikke overstige 1 MB, og merkes med: navn_tittel_format (hxb)_teknikk.
Eksempel: olanormann_hund_14x10_akrylmaleri.
5. Ta kontakt hvis du ikke har fått bekreftet påmeldingen når det er gått 7 dager.
6. For de uten e-post adresse: Postsendte påmeldingsskjema med papir foto av opptil 3 kunstverk skal være
poststemplet senest fredag 12.august og sendes til: Thomas Wilhelmsen, Sinsenveien 35, 0585 Oslo.
Papirfotoene må minimum være 15x25 cm.
1.
2.
3.

Påmelding senest 14.august før kl. 23.00
Juryering finner sted i ukene 33 og 34, 14.8.-24.8.2016. Du mottar svar på e-post og får vite om du er antatt eller ikke. Innlevering
av antatte kunstverk finner sted i Rådhusgalleriet torsdag 8.september kl. 09-13. Kunstverk innlevert etter denne fristen vil bli
avvist. Utfyllende informasjon om denne utstillingen finner du på NFUKs nye nettside, intern del som vil bli åpnet for medlemmer i
de nærmeste dagene, dvs. 15-18.6.2016.

Kunstverk

Arbeidets tittel

Format
(HxB)

Teknikk

1.
2.
3.
Jeg kan ta vakt hele dagen, dag/dato …………………………
eller formiddags-/ ettermiddagsvakt, se neste kolonne

10-14 dag/dato:
14-18 dag/dato:

Bosatt på annen kant av landet. Avhengig av
mottaksadresse for å kunne delta

Sett kryss:

LES NØYE INVITASJONEN
Velkommen til årets Landsutstilling i Rådhusgalleriet, Oslo Rådhus!

For juryen

