SLÖJDTÄVLING 2020
Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund i samarbete med Region
Gävleborg och länets museer
Gästrike- Hälsinge Hemslöjdsförbund (GHH) i samarbete med Region
Gävleborg och museer i länet utlyser en tävling i slöjd. Du kan tävla i två
klasser:
• Bruksföremål i trä med märkning
• Märkt textil
Det övergripande temat för Hemslöjden är i år mönster och symboler och årets
Hemslöjdens dag 5/9 har därför temat monogram och bomärken. Vi hoppas att temat
ska inspirera dig till att skapa och slöjda i många olika material. Hur skulle just ditt
monogram eller bomärke se ut? Gästrike- Hälsinge Hemslöjdsförbund vill fånga detta i
årets tävling för slöjdare i Gävleborgs län. Syftet är att uppmärksamma hantverk och
hållbara produkter med historia.
Du kan ansöka med högst tre bidrag. Dessa ska vara nytillverkade och får vara högst
fem år gamla.
Inlämnade bidrag kommer att bedömas av en jury. Juryns utslag skickas ut via e-post.
Märk bidragen på baksidan med ditt namn & adress.
Vid frågor kontakta:

Gästrike- Hälsinge Hemslöjdsförbunds ordförande, Berit Löfgren tel: 070-343 90 96 Ee-post:overharde@gmail.com
Tidplan
•

•

Inlämning av tävlingsbidrag under oktober månad 2020 till:
Länsmuseet, Gävleborg Gävle
Hälsinglands Museum, Hudiksvall
Bollnäs Museum & Konsthall
Ljusdalsbygdens museum
Vinnare meddelas efter den 11 november. Prisutdelning den 21 november 2020

Klasser och prissumma
•

Bruksföremål i trä med märkning

•

Märkt textil

•

Prissumma; 10 000kr att fördela till två eller fler vinnare

Jury

•

Anna Larsdotter, Länsmuseet Gävleborg, Gävle

•

Carl-Anders Skoglund, Hälsinglands Museum

•

Tore Qvarfordt, Västerbergs folkhögskola

•

Eva Carlborg, Region Gävleborg
Berit Löfgren, ordförande Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund

•

Bestämmelser för inlämnande och insändande av tävlingsbidrag
•

Skaparen ska vara boende i Gävleborgs län.

•

Inlämnade alster ska åtföljas av komplett ifylld och undertecknad
inlämningsblankett.

Antagna tävlingsbidrag
•

Avhämtning av verk sker på anvisad plats, dag och tid som meddelas senare.

•

För verk som inte avhämtats i tid frånsäger sig Gästrike- Hälsinge
Hemslöjdsförbund allt ansvar och alstren tillfaller Gästrike- Hälsinge
Hemslöjdsförbund

Reproduktionsrätt
•

Slöjdaren lämnar sitt medgivande till GHH att reproducera utställda verk i GHH:s
hemsida, affischering m.m. för marknadsföring, utan ersättning.

Försäkring
•

Arrangören fråntar sig ansvaret att teckna försäkring för de inlämnade verken.

Åtagande
•

Genom ansökan och underskrift om deltagande i Slöjdtävlingen förbinder sig
slöjdaren att följa ovan skrivna regler.

Inlämnande av följande alster till SLÖJDTÄVLING 2020 Gästrike-Hälsinge
Hemslöjdsförbund

Tävlingsbidrag.................................................................
Tillverkningsår.....................................................................
Material...............................................................................
Teknik.................................................................................
Historia, berättelse:

Namn...................................................................................
Födelseår.............................................................................
Adress..................................................................................
Postnummer.........................................................................
Telefon..................................................................................
E-post...................................................................................
Jag har läst gällande regler för SLÖJDTÄVLING 2020 och förbinder mig att följa dem samt att
jag godkänner att mina alster kan komma att publiceras i affisch och sociala medier i samband
med redovisning av tävlingen.
Ort & Datum:............................................................................................................

