
NOT QUITE FOSTERLAND 
– En konstsalong 
i Dalsland
 
NOT QUITE bjuder in till 
en jurybedömd salong på 
Fengersfors bruk i Dalsland.

Vad är ett fosterland? 
Vad ger ordet för associationer? 
Behöver vi ett fosterland? 
Vad/vem bestämmer vilket land 
som är mitt eller ditt fosterland?

Vi bjuder in konstnärer födda år 2000 eller tidigare att skicka in en 
ansökan på temat Fosterland.
 

VEM KAN SÖKA Enskilda konstnärer eller grupper kan söka. Födda år 2000 eller tidigare.
 
VILLKOR Varje sökande får ansöka med 1–3 verk på temat. Om sökande är en grupp gäller 
1–3 verk för hela gruppen.
Om fler än ett verk lämnas in förbehåller sig juryn rätten att tacka nej till ett eller två av 
verken.
 
ANSÖKAN görs digitalt med max 2 bilder/verk (minst 150 dpi, 2000x1500pixlar) och en 
kort text, max tusen tecken, som beskriver verket både innehållsmässigt och tekniskt.
Om det visar sig att ett antaget verk skiljer sig markant från bild och beskrivning i ansökan, 
förbehåller sig Not Quite att tacka nej till verket.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL notquitefosterland@gmail.com
 
ANSÖKNINGSPERIOD från 15 februari–15 april 2018.
 
BESKED skickas ut till alla sökande den 1 juni 2018.

JURYN består av konstnärerna Britt-Marie Jern och Nina Bondesson. Juryns beslut kan 
inte överklagas.
 
VERNISSAGE 7 juli 2018 Not Quite, Fengersfors.
 
FÖRSÄLJNING Verken behöver inte vara till salu men vid eventuell försäljning uppgår 
provisionen till 30% inkl moms.
 
INLÄMNING AV ANTAGNA VERK sker på Not Quite under 25 juni–1 juli 2018. Mer 
information lämnas i samband med besked om antagning. Samtliga antagna verk ska vara 
på plats senast den 1 juli 2018.

TRANSPORT Konstnären ombesörjer och bekostar själv transporten till och från 
Not Quite och står själv för försäkringskostnader under transporten.

FÖRSÄKRING UNDER UTSTÄLLNINGEN Not Quite har en försäkring som täcker 
samtliga samtidigt pågående utställningar. Beloppet är begränsat till  SEK 300 000 totalt. 
För den som önskar en mer täckande försäkring rekommenderas att teckna en själv.
Obeservera att utställningslokalerna är obemannade.
 
ANMÄLNINGSAVGIFT SEK 200. Ange namn och nqfosterland i meddelanderaden.
Betalningen skall vara Not Quite tillhanda senast 15e april 2018.
bankgiro 5463-7095
swishnummer 1235696091.
För utländska betalningar Swiftcode SWEDESS IBAN: SE18 8000 0836 8390 3531 1480

FRÅGOR notquitefosterland@gmail.com

www.notquite.se
https://www.facebook.com/NotQuiteBruketFengersfors/


