
                                                  

Välkommen att delta i Eslövs sommarsalong 

5 juni – 30 augusti 2020. Årets tema är               

”Glömt och gömt” 

 

Information om utställningen 

Utställningen kommer att äga rum på Eslövs stadsmuseum, Östergatan 5 i Eslöv. 

Skriftlig anmälan ska vara inlämnad senast den 24 maj. Varje utställare kan läm-

na in högst 4 verk och alla konstnärliga uttryckssätt är välkomna.  Museets ut-

ställningsgrupp förbehåller sig rätten att avgöra hur många verk som ställs ut, 

beroende på antal inlämnade verk och anmälda deltagare. Konstverken levereras 

och hämtas av utställaren.  

 

Du som bor i Eslövs kommun är välkommen att ställa ut.  Salongen jurybedöms 

ej.  Förteckning kommer att upprättas på alla utställare med adress och telefon-

nummer och pris på konstverken (frivilligt).  Museet annonserar, trycker och dis-

tribuerar affischer och arrangerar pressvisning och vernissage.   

 

Tidsschema 

 24 maj sista dag för anmälan, anmälningsblankett finns att hämta på vår 

hemsida www.hembygd.se/eslof eller på museet. Den kan också beställas 

via e-postadressen info@eslovsmuseum.se.  

 29 och 30 maj är det inlämning; fredagen den 29 maj kl 13-17 och lörda-

gen den 30 maj kl 11.00 - 14.00.  

 5 juni, fredagen är det vernissage kl 18. Museet är öppet kl 13-19.  

 30-31 augusti är det avhämtning; söndagen den 30 augusti kl 16-18 och 

måndagen den 31 augusti kl 17-19. 

 

Frågor? Ring Hans Månsson 046-521 79 eller Berit Modéer 0413-125 65. 

 

Museet är öppet tis-, ons-, fredag 13.00 – 17.00, torsdag 17.00 - 20.00, lördag 

11.00 - 14.00 och söndag 13.00 - 16.00. Telefonnummer 0413-627 59. 

 

Eslöfs Museiförening, utställningsgruppen. 
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Anmälan till Eslövs sommarsalong 2020 

med temat ”Glömt och gömt” 

 

Undertecknad anmäler sig som deltagare i utställningen 

(var vänlig texta) 

 

Namn………………………………………………………………………………………………… 

 

Gatuadress……………………………………………………………………………………… 

 

Postnr och ort………………………………………………………………………………… 

 

Telefon……………………………………………………………………………………………… 

 

E-postadress…………………………………………………………………………………… 

 

Hemsida………………………………………………………………………………………….. 

 

Teknik……………………………………………………………………………………………… 

 

Anmälan ska vara museet tillhanda senast den 24 maj: 

Eslöfs  Museiförening, Östergatan 5, 241 39 Eslöv eller till 

e-post: harriet.johnsdotter@gmail.com eller lämnas på Eslövs stads-

museum, Östergatan 5, 0413-627 59.  

 

Verken lämnas på museet fredagen den 29 maj kl 13-17 och lördagen 

den 30 maj kl 11- 14. 

 

Verken hämtas den söndagen 30 augusti 16.00 - 18.00 alt måndagen 

den 31 augusti  17.00 - 19.00. 

 

Museet är öppet: tisdag, onsdag, fredag 13.00 - 17.00, torsdag   

17.00 - 20.00, lördag 11.00 - 14.00 och söndag 13.00 - 16.00.  
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