
Anmälningstalong 
Bildkällans  i Falköping Vårsalong 30 mars-21 april 2018 

 
 

Titel . Teknik  Ex till salu Pris  Referens 
  
         

  
         

 
          

 

Alla verk ska vara tydligt märkta med namn, 
teknik, titel och ev. pris, samt iordningställda 

för upphängning! 

 
Inlämnat av: 
 
 
Namn   
 
 
Adress 
 
 
Postnr och ort 
 
 
Telefon och E-post 
 

Bank- eller girokonto (så att du kan få betalt om vi säljer något av dina verk)! 
 
Detta kvitto skrivs ut i 2 ex. när verken lämnas in. Bildkällan behåller ett och 
konstnären ett. 
När verken hämtas skall kvittot medtagas. 
 
 
 
Mottaget av: (Bildkällans signatur) 
 
 
 
Datum 

 
Bildkällan Stora Torget 10 Falköping (f.d. Falköpings Elektriska) 
Tfn 0515 – 105 30 
Postadress: Box 9 521 02  Falköping 
mariasegerstrom@msn.com 

OB
S! 



Regler för inlämning till Bildkällans Vårsalong 30 mars- 21 april 2018 
 
Bildkällaren i Falköping välkomnar alla som bor i eller har annan 
anknytning till Skaraborg att lämna in högst tre verk i valfri teknik till 
en jurybedömd utställning. 
  
Alla verk skall vara tydligt märkta med namn, teknik, titel och ev. 
pris, samt vara iordningställda för upphängning. 
 
• Inlämning på Bildkällan (f.d. Falköpings Elektriska) onsdagen den 

21 mars, kl. 14 – 20.  
• Anmälningsavgift 150:- betalas vid inlämning av verken. 
• Anmälningsblankett och regler kan beställas från Bildkällan, e-post 

bildkallaninfo@gmail.com  
Går även att kopiera från hemsidan www.bildkallan.comeller kan 
fyllas i vid inlämningen. 

• Provision 20% på sålda verk tas av Bildkällan. 
• Besked om verken blivit antagna eller inte skickas via brev eller e-

post  senast måndagen den 26 mars. 
• Ej antagna verk kan hämtas onsdagen den 28 mars, kl. 14 - 18 eller 

när vårsalongen är öppen. 
• Antagna ej sålda verk kan efter utställningens slut hämtas 

onsdagen den 25 april, kl. 14 - 18. 
 
 

Juryns beslut kan inte överklagas. 
 
Bildkällan står för försäkring (ej transportförsäkring), affischer, 
vernissagekort, utskick och annonsering.  

 
 

Mer info får du om du e-postar dina frågor till mariasegerstrom@msn.com samt 
på Bildkällan när den är öppen, d.v.s  under utställningarna: onsdag - fredag 14 
– 18, lördag 10 – 14. 

 
 
 
 

 
 
 
Bildkällan Stora Torget 10 Falköping (f.d. Falköpings Elektriska)   
Postadress: Box 9  521 02  Falköping     
Telefon 0515  105 30 
bildkallaninfo@gmail.com     mariasegerstrom@msn.com  


