Välkommen att delta i årets
konst- och hantverkssafari 20-21 maj
Lördagen den 20 och söndagen den 21 maj har vi spikat som datum i år för 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 precis som tidigare att vara samlingsutställningen på
Kungsudden. 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 ligger också på
andra platser några veckor innan, bland annat på kommunens webbplats och biblioteket.
Förra året utvecklade vi safaribroschyren och ”safaripasset”, något vi tänkte fortsätta med och
vi återkommer med information kring detta till dem som anmäler sitt deltagande.
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. Alla aktiviteter kommer givetvis att synas i
safaribroschyren.
Gratis för utställare
Konst- och hantverkssafarin är gratis 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 31 mars.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Astrid Qvarnlöf på 0227-60 01 03,
astrid.qvarnlof@kungsor.se.

Välkommen med din anmälan!

Hålltider
Fredag 19 maj
kl. 16.0018.00.

Utställningsföremål lämnas av var och en på
Kungsudden. De som inte har skyltpilar hämtar
sådana.
Utställningen sätts upp av Konstföreningen.

Lördag 20 maj
kl. 11.0016.00.

Invigning på Kungsudden med tal kl. 11.00.
Kungsudden har öppet.
Utställarna har öppet för allmänheten på sina
respektive besöksmål.

Söndag 21 maj
kl. 11.0016.00.

Kungsudden har öppet.
Utställarna har öppet för allmänheten på sina
respektive besöksmål.

Söndag 21 maj
kl. 17.00.

Utvärderingsmöte på Kungsudden.
Utställarna hämtar sina föremål på Kungsudden.

