Klubben för dig som gillar att följa
Håkan ”Lin haogan” Lindskogs konstnärskap
Efter många verksamma år som konstnär, de sista 40 som akvarellist och många välbesökta
utställningar genom åren, vill jag nu visa min tacksamhet mot alla flitiga besökare och det
stora intresse som har visats och alltjämt visas mitt konstnärskap. Jag vill göra det genom en
utveckling av konstklubben Konstrum.
Idén med Klubben Konstrum föddes redan 1985 och bestod av inbjudna, flitiga besökare på
mina utställningar. De flesta bodde nära mina visningslokaler i Skåne. Många kunde därför
följa med på konstexkursioner och liknande i Konstrums regi. De flesta kunde också deltaga i
årliga möten. Årlig medlemsutgåva samt deltagande i konstlotteri ingick redan då i medlemskapet.
Sedan dess har det blivit naturligt, att även de som av geografiska skäl inte ständigt kan besöka mig ändå vill följa mig på något sätt, främst via internet.
Medlemsantalet i Konstrum har hittills bestått av några tiotal. Jag öppnar nu upp och erbjuder fler medlemskap.

Gruppmedlem i Gruppen Nya Konstrum och/eller Klubbmedlem i Klubben Konstrum.
Jag startar upp ett nytt forum – en Facebookgrupp; Nya Konstrum, vid Studio Håkan Lindskog, ett forum främst avsett för information kring mitt konstnärsskap men även för min
kursverksamhet o. likn.
Facebookgruppen är s.k. privat (alla kan se att gruppen existerar, men endast medlemmar
kan läsa eller göra inlägg). Du blir där Gruppmedlem efter inbjudan eller godkännande.
Vill du dessutom bli s.k. Klubbmedlem i Klubben Konstrum, för att därigenom få åtnjuta de
traditionella förmånerna, se nedan, blir du detta via kontakt med mig och erlägger årsavgift.

De förmåner jag erbjuder klubbmedlem är:
1. Årlig signerad medlemsutgåva; ett blad ur annuell akvarellsvit i format 18 x 26 cm, exkl.
passepartout. En svit som jag varje år målar exklusivt för klubben Konstrum. Inramning erbjuds till förmånspris.
2. Deltagande i klubbens konstlotteri. Dragning sker vanligtvis under senhösten med minst
tre verk som vinster.
3. Förmånspriser på konstköp, bokköp, inramningsarbeten och kursavgifter vid studion.
Årsavgiften för klubbmedlem i Konstrum är f.n. SEK 550,Klubbmedlem i Konstrum kan du vara utan att vara aktiv medlem i Facebook-gruppen och
får då information som tidigare via nyhetsbrev el. likn.
Var och en kan som tidigare söka information om min verksamhet på min hemsida och via
andra sociala nätverk.
/ Håkan för Konstrum den 16 januari 2020 /
Vill du bli klubbmedlem? Hör av dig till mig via telefon eller skicka ett meddelande: 070-670 83 45
eller använd kontaktformuläret här: https://www.studiolindskog.com/kontakt/
Vill du bli gruppmedlem? Ansök på Facebook

