
ANSÖKAN TILL VÅRSALONGEN  
PÅ GALLERI BACKLUND
Ansökningskriterier 
Vi ser helst att du som söker är yrkesverksam som konstnär, läser en konstnärlig utbildning 
eller har en ambition att ägna dig åt konsten. Du får ansöka med ett till max fyra stycken 
konstverk. Samtliga verk måste vara till salu och max tre år gamla. Verken bör inte ha 
ställts ut tidigare. Vi kan dessvärre inte ta emot videoverk. Verken får vara max två 
meter höga/långa.

Hur ansökan går till 
Ansökan görs digitalt via mail till: salong@galleribacklund.se  
OBS! Ofullständiga ansökningar har vi inte möjlighet att hantera. 

1. Fyll i blanketten
2. Skicka blanketten i ett mail till salong@galleribacklund.se tillsammans med  
 bildfiler av max fyra verk i JPEG-format. OBS! Döp om bildfiler till verkets titel. 

Vid antagning 
• Ansökan är bindande.

• Konstnären ombesörjer själv transport av antaget/antagna verk till galleriet samt  
 eventuell transportförsäkring. Det går även bra att lämna in verket personligen  
 på galleriet. Konstnären bekostar även transporten tillbaka, om verket inte blivit sålt. 

• Verk som ska hänga på vägg måste vara försedda med någon form av hänganordning,  
 dvs färdiga för att hänga upp på väggen.

• Galleriet tar vid försäljning ut provision enligt galleriförbundets riktlinjer, dvs 50%.

• OBS! De som antagits presenteras på hemsidan den 15 dec.

Viktiga datum 

15 sep Ansökan öppnar 

1 nov Sista dagen att ansöka 

15 dec De som blir antagna presenteras på hemsidan 

27 jan – 7 feb De antagna verken skickas eller lämnas in till galleriet 

20 feb Pressvisning kl 10.30

22 feb Utställningen öppnar 

15 mars Utställningen stänger 

29 mars Ej sålda verk hämtas senast 29 mars

För mer info: www.galleribacklund.se/salong 

 

Galleri Backlund 
Karl Gustavsgatan 13, 411 25 Göteborg 
031 – 711 23 20 



VERK NR 1
Titel

Pris

Hur ska verket exponeras?

Material/teknik

T.ex. Olja på duk, tusch på papper, stengods, osv.

Priset avser priset till kund. Notera att Galleri Backlund tar provision på 50 % av priset. 

Ska verket hängas på vägg, ställas på podium eller annat? Observera att konstnären själv ansvarar för att verket är 
försedd med hänganordning. Vi har ett antal enkla vita podier att tillgå. 

Tillverkningsår
Upplaga/edition  
& antal till salu Storlek

Här avses verkets mått inklusive t.ex. ram eller  
annan montering.

Verken som visas bör inte vara 
äldre än tre år gamla och ska 
helst inte ha ställts ut tidigare.

 

Är verket gjort i en upplaga 
och i så fall hur stor upplaga? 
Hur många av dessa är till salu 
under Vårsalongen?

ANSÖKAN TILL VÅRSALONGEN 

Namn

Född/uppvuxen

Telefonnummer

Födelseår

Bosatt/verksam idag

Mailadress

Galleri Backlund 
Karl Gustavsgatan 13, 411 25 Göteborg 
031 – 711 23 20 

Jag ger mitt samtycke till att Galleri Backlund samlar in och sparar mina kontaktuppgifter för 
att möjliggöra framtida kontakt. Inga uppgifter kommer tillhandahållas utomstående part.



Galleri Backlund 
Karl Gustavsgatan 13, 411 25 Göteborg 
031 – 711 23 20 

VERK NR 2
Titel

Pris

Hur ska verket exponeras?

Material/teknik

T.ex. Olja på duk, tusch på papper, stengods, osv.

Priset avser priset till kund. Notera att Galleri Backlund tar provision på 50 % av priset. 

Ska verket hängas på vägg, ställas på podium eller annat? Observera att konstnären själv ansvarar för att verket är 
försedd med hänganordning. Vi har ett antal enkla vita podier att tillgå. 

Tillverkningsår
Upplaga/edition  
& antal till salu Storlek

Här avses verkets mått inklusive t.ex. ram eller  
annan montering.

Verken som visas bör inte vara 
äldre än tre år gamla och ska 
helst inte ha ställts ut tidigare.

 

Är verket gjort i en upplaga 
och i så fall hur stor upplaga? 
Hur många av dessa är till salu 
under Vårsalongen?

VERK NR 3
Titel Material/teknik

T.ex. Olja på duk, tusch på papper, stengods, osv.

Tillverkningsår
Upplaga/edition  
& antal till salu Storlek

Här avses verkets mått inklusive t.ex. ram eller  
annan montering.

Verken som visas bör inte vara 
äldre än tre år gamla och ska 
helst inte ha ställts ut tidigare.

 

Är verket gjort i en upplaga 
och i så fall hur stor upplaga? 
Hur många av dessa är till salu 
under Vårsalongen?



Galleri Backlund 
Karl Gustavsgatan 13, 411 25 Göteborg 
031 – 711 23 20 

Pris

Hur ska verket exponeras?

Priset avser priset till kund. Notera att Galleri Backlund tar provision på 50 % av priset. 

Ska verket hängas på vägg, ställas på podium eller annat? Observera att konstnären själv ansvarar för att verket är 
försedd med hänganordning. Vi har ett antal enkla vita podier att tillgå. 

VERK NR 4
Titel

Pris

Hur ska verket exponeras?

Material/teknik

T.ex. Olja på duk, tusch på papper, stengods, osv.

Priset avser priset till kund. Notera att Galleri Backlund tar provision på 50 % av priset. 

Ska verket hängas på vägg, ställas på podium eller annat? Observera att konstnären själv ansvarar för att verket är 
försedd med hänganordning. Vi har ett antal enkla vita podier att tillgå. 

Tillverkningsår
Upplaga/edition  
& antal till salu Storlek

Här avses verkets mått inklusive t.ex. ram eller  
annan montering.

Verken som visas bör inte vara 
äldre än tre år gamla och ska 
helst inte ha ställts ut tidigare.

 

Är verket gjort i en upplaga 
och i så fall hur stor upplaga? 
Hur många av dessa är till salu 
under Vårsalongen?
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