Medlemskap i Konstrum
Du som gärna besöker min ateljé/studio, mina utställningar eller på annat sätt vill följa mina konstnärliga
ambitioner genom Face Book, Instagram eller andra sociala medier och som på ett förmånligt sätt vill ta
del av kursutbud och föreläsningar, kanske förvärva något verk, få hjälp med inramning eller deltaga i
andra arrangemang i min regi, såsom konstresor, utlottning för medlemmar, musik – och visaftnar m.m.

Dina förmåner som medlem i Konstrum
För den årliga medlemsavgiften får Du:
En medlemsutgåva – en akvarell som jag målat speciellt för Konstrum. (Se flik på hemsidan)
Du deltar i ett lotteri med minst tre priser, där mina – eller mina kollegors verk lottas ut. Första pris
utgörs tills vidare av en av mina akvarellmålningar i formatet ”Sonatin” (60 x 45 cm) (Se flik på hemsidan)
Du får rabatt på inramningar, kursavgifter, inköp och entréavgifter enl. nedan.

Medlemsavgiften
SEK 500,- berättigar första året till ett av mina lithografiska blad ”Gryningsdoft” eller till en mindre
akvarellmålning.
Därefter förnyat årsmedlemskap berättigar årligen till en akvarellmålning ur unika sviter / replikserier
målade endast för Konstrums medlemmar. Den har målad yta i formatet : 18 x 26 cm, (just nu till ett
värde av SEK 2 500,- )
Just nu erhåller du som medlem 10% rabatt:
• vid köp av mina verk här på ateljén, ev. böcker m.m.
• på inramningsarbeten som jag gör
• på entrékostnader avseende arrangemang inom Konstrum,
såsom poesi & konsertaftnar, föredragskvällar, konstresor mm
• på målarresor och på kurser som jag ger, i såväl aquarellmåleri som frihandsteckning.

Vill Du vara med?

Då är du välkommen att meddela dig via kontaktformulär på min hemsida, via telefon, via Face Books
Messenger eller via mail enl. nedan.
Efter klartecken från mig, betalar du in medlemsavgiften till Bg 760-3335
eller via Swish till mob nr: 070-670 83 45

Håkan ”Lin Haogan” Lindskog
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