OKROŽNICA APRIL/ II 2014

Nujna obvestila v zvezi z letošnjo razstavo Majski salon 2014, Voda:
1.

Rok za prijavo na Majski salon 2014, Voda se izteka. Ker so vmes male prvomajske počitnice, smo
podaljšali rok prijave na regionalna društva in sicer se morate prijaviti najkasneje do 4. maja. Po tem
roku vas ne bomo mogli vključiti v katalog (samo na razstavo).

2.

Ponovno vas prosimo, da svoja dela oddate na regionalnih društvih, kjer svoja dela oddajte. Za prevoz
do Ljubljane se bomo na Zvezi dogovorili z regionalnimi društvi.

3.

Ponovno pa vas obveščamo, da bomo Majski salon 2014, Voda slovesno odprli 15. maja ob 19. uri v
razstavnih prostorih Gospodarskega razstavišča v dvorani Galerija. Razstava bo odprta do 13. junija
2014, vsak dan med 11.00 in 19.00, tudi ob sobotah in nedeljah.

4.

Svoje prijave pošljite na poštni naslov:
info.zdslu@gmail.com
ali na naslove svojih regionalnih društev.

5.

Kot smo vas že obvestili v prejšnji okrožnici, bomo v nedeljo, 25. 5. 2014 na GR imeli MEDIJSKO
SREDIŠČE ob EU volitvah in veliko mednarodnih novinarjev. Pričakujemo vaše predloge v zvezi z
našo odmevno promocijo.

6.

PONOVNO O LETOŠNJI NOVOSTI: Novost letošnjega MS bo tudi način, kako ga bomo varovali.
Letos boste imeli priliko, da razstavo varujete sami, avtorji, ki razstavljate. Ne pričakujemo, da bi
avtorji razstavo varovali brezplačno. Avtorji, ki bodo varovali razstavo, bodo plačani toliko, kot
plačujemo študente (4€/h). Žal, ste se do sedaj prijavili le trije. Zato vas ponovno pozivamo, da se za
varovanje prijavite na naslov: zdslu@zveza-dslu.si , ali pa sporočite po telefonu 01 433 0464. Prijave
bo zbirala Jasmina, ki bo odgovorna za razpored in vse podrobnosti v zvezi s čuvanjem MS 2014.

7.

Za postavitev razstave bomo rabili prostovoljce (20 – 30), ki jih bomo pa plačali, isto kot avtorje, ki
bodo čuvali razstavo.

Res se mudi z vašimi prijavami in upamo, da boste vsi uspeli sodelovati na letošnjem Majskem salonu.
Lep pozdrav.
Aleš Sedmak, predsednik ZDSLU
Olga Butinar Čeh, kustosinja
Ljubljana, 24. 4. 2014
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