
ZAPROSZENIE  do udzia³u w wystawach

Informacje i druki: www.art-plus.info/derby/zgloszenia2018   :::   Termin - do dnia 28.03.2018 r

Szanowni Pañstwo,

Artyœci malarze i  graficy

     Og³oszony zosta³ termin przyjmowania zg³oszeñ do wystaw  V edycji Miêdzyregionalnego 
Programu p.n. "Derby Artystyczne - Œl¹sk & Ma³opolska i województwa oœcienne"

     Organizatorzy nowej edycji Programu zapraszaj¹ artystów malarzy i grafików, do udzia³u w wys-
tawach Programu "Derby Artystyczne' 2018" .
Wystawy w 2018 roku realizowane bêd¹ pt. "Inspiracje w malarstwie i grafice". Maj¹c na wzglê-
dzie tradycje Programu, mile widziane s¹ tak¿e prace poœwiêcone tematyce kobiety.

     W Programie oraz wystawach, które pokazywane bêd¹ w wybranych miastach i miejscowoœ-
ciach województwa œl¹skiego i ma³opolskiego, mog¹ wzi¹æ udzia³ artyœci malarze i graficy, równie¿ 
nie posiadaj¹cy dyplomu ukoñczenia szko³y artystycznej.
    
    Do wystaw mo¿na zg³aszaæ prace, posiadaj¹ce walory artystyczne i zgodne z zasadami 
podanymi w Regulaminie Wystawy oraz w materia³ach informacyjnych.

    Wszystkie informacje o zasadach zg³oszenia podane s¹ w "Informacji dla uczestników".
Druk ten oraz inne niezbêdne informacje i druki, w tym tak¿e karta zg³oszenia s¹ do pobrania
ze strony informacyjnej pod adresem:   www.art-plus.info/derby/zgloszenia2018.
    Termin zg³oszeñ do dnia 28 marca 2018 r.

    Zapraszamy artystów malarzy i grafików z województw objêtych Programem oraz z innych 
rejonów kraju, do zapoznania siê z materia³ami oraz do udzia³u w wystawach Programu.

Kraków,  1.03.2018 r.

Biuro Organizacyjne Miêdzyregionalnego 
Programu "Derby Artystyczne" w Krakowie
e-mail: biuro.artplus@interia.pl;  www.art-plus.info/derby

    Wystawy Programu zrealizowane w 2015 roku, odwiedzi³o ³¹cznie ponad 12.000 osób, wystawy zrealizowane w roku 
2016 odwiedzi³o ³¹cznie ponad 17.000 osób, natomiast wystawy w roku 2017 odwiedzi³o ponad 20.000 osób.  S¹ to dane 
n1a podstawie informacji podanych od wspó³organizatorów.
     Wystawy prezentowane by³y w miastach i miejscowoœciach województwa œl¹skiego i ma³opolskiego.
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