Fotoutställning i Ängelholm Hembygdsparken.
Hej och välkommen!

Så himla trevligt att du/ni vill ställa ut. Utställning passar till alla oavsett om du är Mobil,
Hobby eller Professionell fotograf. Lite om oss, vi är ett par och en gång om året så
arrangerar vi utomhus fotoplanket för alla fotografer runt om i Sverige.
Jag arbetar heltid som fotograf och min studio ligger i Ängelholm på Hantverkaregatan
6, 262 63, medan maken jobbar som projektledare i Landskrona.
Läs gärna all info i lugn och ro innan ni betalar anmälningsavgift och har ni frågor så är
det bara skicka ett meddelande.

Anmälan: skickas via ”Kontakt” eller mail: ”Fotoplanket” på hemsidan

Infomation
Anmälningsavgift

•
•
•
•
•
•
•

350 kr (Privat)
350 kr + moms (Företag)
Plats för 2 dagar i augusti, 14 - 15
1 st halsband med namnbricka
Swish 076 793 3301
Bord att låna
Samma pris även om du bara vill ställa ut på lördagen

Alternativ 1 plats på Allégatan
•
•
•

7 meter mellan varje träd.
Ett bord att låna
Bild på hur området ser ut finns på ett av infobladen, fler bilder finns på hemsidan

Alternativ 2 plats på Kronhjortstaket
•

•
•

6 meter det motsvarar 2 stolpar
Gemensamt bord för utställare

Bild på hur området ser ut finns på ett av infobladen, fler bilder finns på hemsidan

Obligatoriskt
När ni har betalt anmälningsavgift måste ni välja vilka dagar ni vill ställa ut
Anmält / berätta gärna efter ni har betalt.
•
•
•
•

Betala avgift
Välj plats alt 1 eller alt 2
Välj vilket datum Lördag den 14/8 eller söndag den 15/8 (augusti) 2021
(självbestämmande)
Annars så ingår båda dagarna i priset

•

Lämna Information om er hemsida. Instagram eller facebook i god tid.

Allégatan

I allégatan finns det 25 platser och varje utställare får 7 meter mellan varje träd.

Tillåtet att använda på allégatan
• Stativ
• Staffli
• Linor
• klädnypor
• Bord
• Campingstol
Ej tillåtet
• Spika direkt i trädet
• Naken bild, Oetiska bilder (Familje park)
Alla utställare har tillgång till ett litet rum och även toaletter.
• Där ni kan placera/lämna era bilder, campingstol, stativ m m.
• Toaletter finns i alla byggnader runt allégatan.
• Annars finns toaletter vid stora ingången

Kronhjortstaket

Vid staketet finns det ca 30 platser och varje utställare får 2 stolpar motsvarar 6 meter.

Tillåtet att använda på Staket
• Linor
• klädnypor
• Foam
• Tavlor med ram går att placeras vid marken (egen risk vid skada)
• Campingstol
Ej tillåtet
• Tavlor med ram
• Placera bord vid staket (ska inte blockera gångväg)
• Inget glas
Utställare vid staketet har tillgång till ett gemensamt bord som kommer att
placeras runt på olika ställen i området. Där ni kan placera er information. Annars använd
plastfickor och häng direkt på staket med era visitkort eller presentation info m m.

Fotoplanket 2021
Adress: Thorslundsgatan 13, 262 33 hembygdsparken Ängelholm
Utställningsperiod
•
•
•

Vernissage lördag den 14/8

kl 11-16

Lördag den 14/8 augusti
Söndag 15/8 augusti
Öppettider kl 11-16

Parkering (Gratis)
•

Vid den stora ingången

(lite långt att gå till utställningsplats om du har mkt varor att bära)
•

Närmaste parkering ligger nära allégatan & kronhjortstaket.

Adress: Danielslundsgatan 20, 262 33 Ängelholm

Sponsorer
• Glass & Våffelstugan
• Fiskexpressen
• Jensens Smörrebröd
Checklista inför utomhusutställningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lina
Sax
Klädnypor
Campingstol
Solhatt
Handsprit (hängs i ett snöre)
Munskydd
Dricka, godis m m
Regnjacka, Stövlar, Paraply
Bord finns att låna om du väljer att stå vid allégatan

Viktigt
•
•
•
•
•
•

Visitkort
Presentation
Kontaktuppgifter
Plastfickor
Swish nr vid direkt försäljning
Laminera bilder, extra bildkopior (Självbestämmande)

Glöm inte att marknadsföra i er media att ni har utställning i Ängelholm
hembyggdsparken.

