
Välkommen att tävla i 

SM i Konstinramning 2 februari 2018!

GE BILDEN EN NY CHANS!

Vi har alla sett mer eller mindre fi na konstverk som behandlats utan tanke eller 
kunskap. Bilder som riskerar att både bokstavligen och bildligt tyna bort i glömska 
och av tidens tand...

Utmaningen i 2018 års SM i Konstinramning är att, med kreativi-
tet,korrekta material och metoder, ge en inramning av konst på 
papper, nytt liv. En chans att likt den fula ankungens förvandlas 
till en vacker svan. 

Såväl den nya inramningen/tävlingsbidraget som den gamla ska 
exponeras under tävlingen för att visa vilken skillnad det gör när 
en professionell konstinramare tar tag i uppgiften att ge bilden 
en ny ”kostym”. 
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Läs mer i tävlingsreglerna! Senaste anmälningsdag 31 december.

SM i Konstinramning 2018 
sponsras av



Tävlingen arrangeras den 2 februari 2018 i samband med branschträff en GLASDAGEN på Quality 
Hotel Globe i Stockholm. På Glasdagen samlas alla medlemmar i Glasbranschföreningen för a   
ta del av intressanta föredrag samt diskutera bransch- och fram  dsfrågor. 
Under dagen kommer deltagarna a   få  llfälle a   rösta på sin favorit bland tävlingsbidragen - 
Publikens Favorit 2018. En proff sjury kommer a   utse Svensk Mästare i Kons  nramning 2018. 
Prisutdelning i båda tävlingskategorierna förrä  as under den avslutande middagen på Quality 
Globe Hotel. SM i Kons  nramning sponsras av Konstlist. 
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Tävlingsregler SM i Kons  nramning 2018
 Alla kons  nramare som är verksamma i Sverige

är välkomna a   delta i tävlingen.

 Anmälningsavgi   SM i Kons  nramning 2018:
450 kr för GBF-medlem
900 kr för icke-medlem

 Tävlingsbidraget ska vara en helt ny inramning
av papperskonst/foto från en felak  gt inramad,
gammal, sliten, skadad eller glömd tavla, t ex
e   loppisfynd.

 Både den nya inramningen/tävlingsbidraget och
den gamla inramningen ska presenteras i tävling- 

 en! OBS! I den gamla inramningen ska man mon- 
 tera en kopia av konstverket.

 Det förenade y  ermå  et både på den nya in- 
 ramningen/tävlingsbidraget och den gamla får

högst vara 120 cm, t ex 50 x 70.

 Informa  on om vem som gjort inramningen  ll- 
 sammans med innehållsdeklara  on, läggs i e  

kuvert som fästs på baksidan av den nya inram- 
 ningen/tävlingsbidraget.

 Tävlingsbidragen skickas eller lämnas in  ll 
Glasbranschföreningens kansli senast kl 15.00 
fredag 25 januari 2018  ll:
Postadress: Box 16286, 103 25 Stockholm
Lev adress: Skeppsbron 40, 111 30 Stockholm

 Alla tävlanden tar själva med sig sina bidrag
e  er prisutdelningen som förrä  as 2 feb, under 
Glasdagens middag på Quality Globe Hotel!

 Senaste dag för anmälan är 31 december 
2017! Klicka här för a   anmäla dig. 

Glasdagsprogrammet i korthet
Glasdagen inleds med e   gemensamt pass för samt-
liga medlemmar i Glasbranschföreningen.

Kl 13.00 börjar e  ermidddagspassen med de olika 
gruppernas/verksamhetsområdenas egna program. 
Inramningsgruppens e  ermiddag kommer a   inne-
hålla intressanta föreläsningar för kons  nramare, 
då även s k icke-medlemmar är välkomna a   delta.
E  ermiddagen avslutas med en gemensam program-
punkt.

Minglet inför middagen börjar kl 18.00 då alla som 
deltar får  llfälle a   rösta på Publikens Favorit i SM. 
Under middagen förrä  as bl a prisutdelning i SM 
i Kons  nramning - Svensk Mästare och Publikens 
Favorit.

Läs mer i inbjudan  ll Glasdagen 2018 som sänds ut 
i början av december. I inbjudan framgår hur man 
anmäler sig för a   delta på Glasdagen.

Y  erligare informa  on om SM
För frågor om SM i Kons  nramning är du välkom-
men a   kontakta Anne Sahlgren
tel: 08-453 90 75  e-post: anne@gbf.se

Deltagarkostnad Glasdagen 2018
Medlem i GBF
Dag: 1 950:- ex moms Middag 990:- ex moms 
Ej medlem i GBF (från kl 13.00) 
Dag: 1 950:- ex moms Middag: 990:- ex moms

Välkommen med din anmälan till SM senast 31 dec 2017!
Klicka här för a   komma  ll anmälningsformuläret!
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfblR1WoKc94zjBrufWuIccdm_gIo4sxNzJGug7m_HVeuowig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfblR1WoKc94zjBrufWuIccdm_gIo4sxNzJGug7m_HVeuowig/viewform



