
ANMÄLNINGSBLANKETT till LÄNETS KONST 24/11 2018 – 13/1 2019   
Inlämningsnummer Inlämningsdatum Anmälningsavgift 

betald grå fält ifylls av personal

Jag vill delta i ungdomsklassen 16 - 25 år Namn

Adress Namnteckning

Telefon/Mobiltel. Ev. epost-adress

Inlämnade verk
Titel Teknik Försäkringsvärde

1.

2.

3.

4.

klipp här och spara ditt kvitto nedanför till uthämtningen!

INLÄMNINGSKVITTO till LÄNETS KONST 24/11 2018 – 13/1 2019    
(den här delen behåller du för att visa när du hämtar ut dina verk!)

Inlämn. 
nummer Inlämnade verk
1.

2.

3.

4.

2
0

1
6

Örebro läns museum, Engelbrektsgatan 3, 70212 Örebro Tel. 019/602 87 00, info@olm.se



Vid inlämningen
Deltagare i Länets Konst skall vara eller ha varit verksam i Örebro län. Om du vill lämna in till Länets Konst 
ung ska du vara mellan 16 och 25 år. Inlämning sker på Länsmuseet, Engelbrektsgatan 3, Örebro 
måndag 12/11 kl. 10-19.30, tisdag 13/11 kl. 10-16.30 och onsdag 14/11 kl. 10-16.30 

Anmälningsavgift är 200 kr - eller 100 kr om du vill lämna in till Länets Konst Ung. Avgiften återbetalas inte 
vid refusering. Betala med kontanter. För att dina verk ska kunna delta i jureringen behöver anmälningsavgif-
ten vara betald.
Lämna in max 4 verk eller verk motsvarande max 1,5 löpmeter väggyta, alt. 1,5 m2 golvyta. Du behöver inte 
lämna in verken personligen, det går bra med bud om du har undertecknat din blankett. Genom att under-
teckna blanketten godkänner du att museet vidareförmedlar dina kontaktuppgifter till besökare som eventuellt 
är intresserade av att köpa dina verk. Ingen försäljning av konstverk sker på utställningar som arrangeras eller 
produceras av länsmuseet.
Verken skall vara förberedda för hängning eller montering i utställning. 
Verken skall vara märkta med konstnärens namn och adress samt titel.  
Ta bort packmaterial vid inlämnandet. Ditt packmaterial tar du med dig ut ur museet när du är klar med 
inlämningen.
Jurering sker torsdagen 15/11 

Efter jureringen
Efter juryns bedömning kommer en lista att finnas tillgänglig över vilka som antagits. Listan finns fr.o.m. fre-
dag 16/11 kl 12.00  på Länsmuseets hemsida www.olm.se.
Utlämning av ej antagna verk sker på Länsmuseet, Engelbrektsgatan 3, Örebro 
måndag 19/11  kl. 10-16.30, tisdag 20/11 kl. 10-19.30 och onsdag 21/11 kl. 10-16.30. 
Ta med eget packmaterial för dina verk och detta inlämningskvitto när du hämtar eventuellt refuserade verk. 
Om du har fått några verk antagna måste du ändå hämta de som refuserats.

Efter utställningen
Utställda verk hämtas i utställningslokalen (Vasasalen på Örebro slott eller Tegelbruket) efter utställningens 
slut; 
måndag 14/1 2019 kl. 10-16.30, tisdag 15/1 10-19.30  och onsdag 16/1 kl. 10-16.30. 
Ta med packmaterial och detta inlämningskvitto när du hämtar dina utställda verk. 
Observera! Efter 26 januari 2019 ansvarar museet ej för verk som du inte hämtat ut. 

Länets konst är en salong som liksom tidigare år är öppen för alla som är verksamma inom konst med anknytning till  
länet – proffs och amatörer. Årets upplaga är extra stor; utöver den ”öppna” salongen kommer det i år också finnas en 
ungdomsklass. Länets konsts öppna salong kommer att visas på Örebro slott, medan Ungdomssalongen visas på Tegelbru-
ket. Tegelbruket är en pulserande mötesplats och smältdegel för Örebros unga. En mycket spännande utställningsyta.

Juryn
En jury väljer ut verk bland de som lämnats in. Det finns inget minsta antal verk som måste antas av varje konstnär - det 
räcker att juryn fastnar för ett av de inlämnade verken av en konstnär för att det ska få komma med i utställningen. Juryn 
består av ett litet antal personer som på något sätt är aktiva inom konst, med lite olika erfarenhetsramar och med god 
vana av att titta på och ta ställning till konst. Vem som ingår i juryn är hemligt till invigningen – först då avslöjas vem som 
valt ut verken i det aktuella årets utställning! Juryn kommer att välja verk ur både den öppna klassen och ungdomsklas-
sen. Eftersom det är nya jurymedlemmar varje år blir deras resonemang också helt olika från år till år – vad en jury ratar 
kan alltså nästa jury mycket väl falla för! I bedömningen får juryn inte veta vem som ligger bakom konstverken då varken 
kön eller namn på konstnären redovisas när jurymedlemmarna ska ta ställning.

Utställningen 
Max 4 verk får lämnas in. Verken är försäkrade av ÖLM/Tegelbruket från det att de registrerats till att de hämtas ut. Alla 
tekniker är välkomna; måleri, skulptur, teckning, fotografi, grafik, video, textil eller installation. Ingen försäljning av 
konstverk sker i utställningen. Uställningen kureras/hängs av länsmuseets personal.

Länets Konst Ung - Ungdomsklassen 
Ålder är 16-25. Inlämningstider och -lokal är samma för alla. Ungdomssalongen visas på Tegelbruket. På anmälnings-
blanketten anger du om vill delta i ungdomsklassen genom att kryssa i rutan för det.

Länets Konst 2018 produceras i samarbete med 


