
Hej konstnär ! 

Delta i våra utställningar 

Håll dig à jour via våra 
nyhetsbrev

20
19

/2

58 Utställningar 2410 Konstverk 
186 Konstnärer

23 Nationaliteter 8 Länder 24 Platser

• Söker upp de intressantaste miljöerna.
• Transporterar konstverken till 

galleriet.
• Hänger upp utställningen.
• Erbjuder att visa mer konst i vår 

grafikvagga utan extra kostnad.
• Har piedestaler för skulpturer.
• Annonserar i media.
• Tillhandahåller inbjudningskort/

affischer och katalog i PDF-format.
• Organiserar vernissagen.
• Publicerar namnen på konstnärerna 

och bilder av deras konstverk på vår 
hemsida.

• Dokumenterar utställningen på vår 
hemsida med foton och artiklar från 
media.

• Tar hand om besökarna och 
informerar om konstnärerna och deras 
verk.

• Sköter försäljningen av konsten.
• Monterar ner utställningen och ser till 

att resterande konst återvänder till 
avsändaren.

• Erbjuder möjlighet att dela/länka till 
konstnärens hemsida.

Vi gör följande...

Våra nyhetsbrev innehåller bara 
information om en ny utställning 

artnetco.eu
Art  Network  Co-operation  Europe

EN VECKAS 
‘SOLO’ UTSTÄLLNING 

SIDA VID SIDA (arbetstitel)
SIGTUNA KULTURGÅRD
29 juni - 26 juli
ÖPPEN FÖR ANSÖKAN

Kulturgården har två stora rum på 
nedre våningen och två något mindre 
en trappa upp. Du kommer att dela dem 
med en annan konstnär.
Du kanske själv har en 
konstnärskollega som du vill slå dig 
ihop med, annars blir det en "blind 
date"... 
Men det går lika bra att disponera hela 
huset själv.



EN MÅNADS 
SEPARAT/DUO UTSTÄLLNING
ŌPETAJATE MAJA i TALLINN

(Lärarnas hus)
Rådhustorget - Gamla Stan

ÖPPEN FÖR ANSÖKAN

EN VECKAS
SEPARAT/DUO UTSTÄLLNING

GALLERI UPSALA 1810
ÖPPEN FÖR ANSÖKAN

En utställning i Lärarnas hus som står i 
hjärtat av Gamla Stan i Tallinn.

Den historiska byggnaden har spelat en 
viktig roll i stadens liv sedan 1200-talet och 
varit regeringsbyggnad, officerarnas klubb, 
kasino, olika länders ambassader, biograf, 

galleri, konferenscentrum m.m.

I hjärtat av Uppsala, på gågatans 
förlängning, bland små butiker, caféer 
och gallerier ligger Galleri Upsala, 
inrymt i ett charmigt hus byggt 1810. 
Här kan vi organisera en veckas 
skräddarsydd utställning när du väljer 
en tid som passar dig.

148 dagar i en tunnelbana? 
Säkerligen en mardröm, och för att 
kunna överleva behöver dina tankar 
koncentrera sig på scener från livet 
ovan jord. Konstnärens uppgift i 
denna utställning är att visa den 
mörka eller den ljusa sidan i denna 
resa. Eller varför inte, både och!

‘OVER & UNDER GROUND’
7 juni - 29 september

MANNAMINNE
Höga Kusten

ÖPPEN FÖR ANSÖKAN

artnetco.eu
Art  Network  Co-operation  Europe

‘MEMORIES 2019’
7 juni - 29 september

MANNAMINNE
Höga Kusten

ÖPPEN FÖR ANSÖKAN

‘ELISABET 
LINNA 

PERSSON 
OMBORD’
7 juni - 29 sep


