
         ” Salongen”   2023 
Hälsinglands konstnärer inleder säsongen på DELSBOHUS     

Lördag 10 juni – 25 juni 

Välkommen att söka! 

Tema: SKOGEN 

Vad är din ”bild” av SKOGEN  –   med dess invånare … 

DELSBOHUS konst & kafé öppnade 2021 i Jon Paulssons gamla 
fiskredskapsfabrik, Delsbo. Vår ”Salongen” drog i fjol in 100 verk. 
Den succén ska vi upprepa.  Vi ser i år fram emot en minst lika 
engagerande och variationsrik utställning med måleri, grafik, 
skulptur, textil, foto, akvarell, videokonst/film mm. Inne som ute. 
Du med hälsingsk anknytning, var så god och sök med 1-3 verk. 

En jury av konstnärligt erfarna personer kommer även i år att 
välja ur de anonymiserade bidragen. Verken får vara högst 3 år 
gamla och skall vara till salu. Ett rimligt pris sätts av konstnären.  

Vissa verk kommer få äran även utgöra inramning för perioden 
därpå, 27 juni - 2 juli, också den med SKOGEN i fokus. Den blir 
mer än en utställning, nu med föredrag, film, musik och debatt 
kopplad till dagens skog och den accelererande klimatkrisen. 

Tisdag den 4 juli presenterar Fredrik Elgh en utställning med verk av 
Västerbottenskonstnären Kjell Rosén. 15 juli ställer Narmin Esmail 
Bardens ut sina porträtt i ”#100heads”. Och sist men inte minst Anita 
Midbjers Akvarellkurs. Kurserna 2021 och 2022 fullbokades snabbt. 



Ansökan 

Mejla ansökan senast 21 maj märkt ”SALONGEN” till 
info@delsbohus.se. Läs nedan noga innan du skickar frågor. 

Ange ditt namn och koppling till Hälsingland 
t ex fastbo, sommarbo, släkt, gärna från vilken landskapsända/by 

Ange för varje verk verkets namn, teknik, mått och pris 
Bifoga bilder med respektive verks namn = verketsnamn.jpg 

Ange också din adress, mejladress, mobilnr och ålder 
uppgifter som hålls internt men också för kontakt med ev köpare 
Om fler i samma hushåll söker, var snäll, skicka varsitt mejl. 

Insätt samtidigt med ansökan ansökningsavgiften 150 kr på 
kontonr 9023 389 0337 (Thomas Allander, Länsförsäkringar Bank) 
Ange avsändare! Om stöldförsäkring anses extra påkallad, mejla. 
Vid försäljning av verk uttages provision på 20%, vilken före 
hämtning insättes på samma konto. Ange då för vilket verk. 

Söndag 28 maj, senast, meddelas vilka som antagits och med vad.  
Söndag 4 juni sker inlämning på DELSBOHUS, Sunnansjöv. 24. 
Söndag 25 juni kl 17 hämtas verken, sålda som osålda, av 
konstnär eller köpare. Om nödvändigt senarelägga hämtning, var 
snäll skicka ett mejl. Om ditt verk av oss har önskats kvar under 
påföljande vecka hämtas det dock först måndag förmiddag 3 juli. 

DELSBOHUS håller öppet kl 12-17 alla dagar utom måndagar. 
Se vidare www.delsbohus.se och www.facebook.com/delsbohus. 

Var snäll sprid detta vidare!       Välkommen!        Thomas Allander
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