Kunstmesse

1. september 2018 i Astrup-Sønderskovhallen
Kære kunstnere/kreative mennesker eller forretningsdrivende, der har lyst til at have en
stand på årets kunstmesse i Astrup lørdag den 1. september, kl. 10:00 -16:30.
Hvem plejer at komme? Billedkunstnere, smykkemagere, trædrejere, keramikere, en frisør,
en kosmetolog og alle folk, der som hobby producerer ting, de gerne vil sælge –fx sten, pileflet og meget andet –dvs. ALLE er velkomne –også dig, som vil profilere din private virksomhed.
HVOR & HVORNÅR? Bøgstedvej 271, Astrup, 9800 Hjørring. Vi åbner hallen kl. 8:00 d. 1/9-18,
således at I har 2 timer til opstilling af stand/udstilling. Gæster lukkes ind fra kl. 10. Kør til bagsiden af bygningen, når du kommer og læsser af, evt. via Lundholmvej, hvor biler kan parkeres på græsset. Brug ikke P-plads foran hallen, når dine varer er på plads. Parker ved børnehaven eller i bunden af Lundholmvej. Af hensyn til gæster og andre udstillere, må man først
pakke sin stand sammen kl. 16:30 – ikke før! (En messe i opbrud duer ikke…)
Det praktiske: Bordene måler 1 x 2 meter, og pris pr. bord er 75 kr. Derudover skal alle udstillere medbringe en præmie til entre-lotteriet – allerhelst noget, som I selv har fremstillet, men
da vi ved, at det somme tider er vanskeligt at finde en ”lille gave”, er det helt frivilligt, om I
medbringer fx en flaske vin. Tilstræb, at din gave har en værdi af minimum 50 kr.
Vi har plads til ca. 70 borde og derfor gælder der ”først til mølle-princippet” mht. tilmelding.
Vi vil gerne modtage din tilmelding snarest –og gerne inden 6/8-18 – dette er af hensyn til PR
på Facebook, i avis m.v.. Deadline tilmelding er den 25/8-18. Gode billeder af dine produkter/kunstværker, modtages gerne på mail til reklame i avis, på Facebook m.v.
TILMELDING: Registreres når betaling via mobilepay er modtaget på tlf: 60609549.
Skriv dit produkt i kommentarfelt v. overførsel. FX: ”keramik”. Deadline, tilmelding: 25.08.18.
Mad & drikke: Cafeteria i hallen er åbent fra 10-16. Her kan der købes drikkevarer, is, pølser
m.v. I hallen opstiller vi borde/stole, så gæster kan købe og nyde kaffe i nærheden af jer udstillere. Til alle udstillere er der fri kaffe/te hele dagen. Kage/bagværk kan tilkøbes billigt.
Som gæst på dagen er det frivilligt at betale entré, men såfremt man betaler min. 20 kr., får
man et lod i amerikansk lotteri og folk kan med det samme se, om de har vundet. Overskud
fra dette ”entré-lotteri” går ubeskåret til byens friskole, hvor aula skal restaureres. Begivenheden ”Kunstmesse i Astrup” vil blive oprettet på Facebook. Husk at dele med dit netværk.
Vi tilstræber PR både i radio/ugeavis m.v. Ved spørgsmål, skriv til: as.skolekreds@gmail.com
Mvh. Julie Leerskov, formand for Skolekredsudvalget, Astrup-Sønderskov Friskole.
HUSK: Tilmelding og betaling til Julie Leerskov på mobilepay 60609549 – senest 25.08.18. 75. kr. pr. bord + gave.

