Tecknings- och målartävling för Rönö Bygdeförenings medlemmar
Tema: MIN ÄNGLAMARK I RÖNÖ
Tävlingen är öppen från 1 juni t om 31 augusti 2022
Du som är mellan 1 och 100 år och känner att konstnärsådran kittlar till
är välkommen att deltaga!

Ta fram staﬄiet eller ta helt enkelt skissblocket under armen och gå ut i naturen och
skapa din bild av din ”Änglamark”. ”Änglamark” kan innebära sandlådan med hinkar,
spadar och bilar - en ridtur över ängarna på älsklingsponnyn - havet som blickfång eller
ett dopp däri och varför inte uppdragen fångst eller en tur med båten - skärgårdsbergets
trolska hemligheter - skogsvy, bär och svamp - lunden den sköna med sina ekar och
blommor - en kopp kaﬀe på verandan med en intressant bok i handen eller med
älsklingsdjuret i knät.
Uppslagen är oändliga men nu är det du som ska skapa din ”Änglamark” genom att rita,
skissa eller måla den. Ta fram ”verktygslådan” och paletten och använd den teknik du vill
- allt från pennor, kol, akvarell, pastell, akryl till olja.
Eftersom vårt Rönö är så underbart vackert så har du förmodligen flera smultronställen
eller tillfällen att avbilda men du får sända in max 3 bidrag till tävlingen. Namnge gärna
dina bidrag.
Du som konstnär äger rätten till dina alster så meddela om du önskar dem i retur eller
inte. Vi tycker också att det fram mot höstkanten vore trevligt med en utställning i

Bygdegården av konstverken som varit med i tävlingen och hoppas att du vill delta med
dina verk.
Utifrån vilka bidrag vi får in dvs beroende på konstnärens ålder och vilken teknik som
använts så kommer vi att dela ut ett antal priser.
Har du frågor avseende tävlingen är du välkommen att kontakta Kerstin Jakas.
Dina konstnärliga bidrag överlämnar eller sänder du till Kerstin Jakas på Vintersbo
Herrgård senast den 31 augusti.
Postadress: Vintersbo Herrgård, 61027 Vikbolandet.
Email: kerstin.jakas@gmail.com
Mobil: 0733-800 116
Lycka till med ditt konstnärsskap!
Aktivitetsgruppen i Bygdeföreningen

