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Välkommen att delta i årets 

konst- och hantverkssafari 11 -12 maj 
Lördagen den 11 och söndagen den 12 maj är den traditionsenliga 

konst- och hantverkssafarin i Kungsör, och vi hoppas att vi får se 

dig som en av deltagarna i detta populära årliga arrangemang. 

Idén är precis som förut att allmänheten besöker utställarna i ”skaparmiljöer”, i 

hemmet, en ateljé eller annan lokal. Vi har hittills haft stor geografisk spridning 

på utställningsplatserna och det är något som verkligen uppskattas av våra 

besökare, att de får möjlighet att inte bara titta på konst och hantverk, utan också 

uppleva vår vackra natur. 

Utgångspunkt för safarin kommer att vara samlingsutställningen. Här kommer ett 

föremål från var och en att visas upp och här finns även den presentationsbroschyr 

med karta som vi gör inför varje safari. Besökarna hittar till platserna med hjälp av 

denna folder och de zebrarandiga skyltpilarna.  

Safaribroschyren presenteras 14 dagar innan safarit, bland annat på kommunens 

webbplats och biblioteket. 

Ordna gärna någon aktivitet 

Vi ser gärna att du som ställer ut ordnar någon liten tävling, erbjuder fika eller 

någon annan aktivitet som kan locka lite extra till just dig. 

Konst- och hantverkssafarin är kostnadsfri för utställare men vi önskar att alla 

medverkande bidrar till marknadsföringen genom att exempelvis informera på 

hemsida, i sociala medier, affischera och sprida information till vänner och 

bekanta. 

Sista anmälningsdag är den 15 mars. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lina Ekdahl på 0227-60 01 14, 

lina.ekdahl@kungsor.se  

Välkommen med din anmälan! 

Konst- och hantverkssafarin är ett samarbete mellan Kungsörs kommun, Kungsörs 

konstförening samt konstnärer och hantverkare. Tillsammans skapar vi ett 

evenemang som varje år lockar drygt 2400 besök. Konst och 

hantverksintresserade som får uppleva Kungsör och våra vackra omgivningar.  
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