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פ"א ן תש ניס' כד, 1.24.6  

  

  ה/צעיר יתנ/מו+ א ה/ותיק יתומנ/קול קורא להגשת מועמדות להצגת תערוכת א

 כפר סבא בחלל גלריה עירונית

 
מנות ישראלית עכשווית. הגלריה קיבלה הכרה  ו הינה גלריה עירונית לא  כפר סבאגלריה עירונית 

 .הניקוד הגבוה ביותר ברציפות בכל שנות ההכרהשל משרד התרבות והספורט ואת  

ת בהתאם לקריטריונים  /ת חיצוני/התערוכות המוצגות בגלריה נבחרות בקפידה ע"י אוצר

אחת לשנה בחודשי הקיץ מוצגת בחלל   .מנותיים מקצועיים ובתמיכת העירייה ומשרד התרבותוא

ה / ית צעיר/נומוא  ת/מצטיין  ה/ותיק ית/נ מ ושל א הםהגלריה, תערוכה המוקדשת ליצירותי 

 .העיר  ות/יתושב  -ת, נ/מצטיי 

במסגרת המדיניות העירונית של הנגשת האומנות לקהילות נוספות, תמיכה בה  זו השנה השנייה

מנות משותפת וא תתערוכ  תתקיים -ות ועידוד הקשר הבין דורי, ם/יות צעירים/ מניונוספת בא

(  40)עד גיל  נ/תמצטיי ה/צעיר נ/יתמ ו+( וא75)בגיל  נ/תמצטיי  ה/ותיק  נ/יתמוליצירותיהם של א

אשר יציגו זה לצד זה, ממיטב יצירותיהם/ן על פי שיפוטה של ועדה עירונית   ,ות העיר/תושבי

 . 2021אוגוסט  התערוכה מיועדת לחודש  ת.מקצועי

 

הבאה פיזית  בבדואר, או   ה יש לשלוח/צעיר-ה/ית ותיק/מנולצורך הגשת מועמדות להצגת תערוכה בגלריה כא 

 לבית התרבות רייזל. אין לשלוח חומרים במייל: 

 

דיסק עם צילומי עבודות באיכות טובה וברזולוציה גבוהה ע"מ שהצופים יוכלו להתרשם   •

 מאיכות העבודות. )יש לציין טכניקה וגודל העבודות(

 קובץ קו"ח מקצועיים  •

 להתרשמות מהמועמד/תהמלצות או כל מסמך נוסף שיכול לסייע  •

 ה / צעיר נ/יתמ ווא  ה/ותיק  נ/יתמוניתן להגיש הצעה משותפת מראש של א •
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מומלץ להעביר את תיק העבודות דרך אוצרת מקצועית אשר מגישה הצעה מסודרת וכן   •

 .ת ליווי וביקורת עבודות מקדימהננות 

 

 

 :ית הנבחר/ת לדאוג לנ/ומניש לציין כי באחריות  הא
 

 לתערוכה אוצר/ת  •
 צביעת  הגלריה )לאחר התערוכה( •
  הקמה: תלייה ופירוק התערוכה •
. ייכתב בהזמנה בית התרבות ולא גלריה  נ/יתמופרסום התערוכה )תקצוב הפרסום על הא •

 )עירונית
 

  :לתשומת לב

 

 התצוגה בחלל הגלריה העירונית אינה כרוכה בתשלום  •

 בלבד וסגור בימי שישי ושבת  השבועבית התרבות מקצה את חלל הגלריה בימות  •

 נקי וצבוע  נ/יתמוחלל הגלריה יימסר לא  •

 בדואר או להביא פיזית לבית התרבות רייזל.את הפניות להגשת המועמדות יש לשלוח  •

 09-7649303דרור, מנהלת הגלריה :  -לנירה קדוולנדרלשאלות וברורים ניתן לפנות  •

 31.5.21פניות תתקבלנה לא יאוחר מתאריך   •
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