
Ni är välkomna till vernissage lördagen den 29 augusti  kl. 10.00 - 17.00 
(förlängt öppethållande under vernissagen). Denna personliga inbjudan gäller för 2 personer och berät-
tigar till fri entré och konstlott/pristävling under vernissagedagen samt den 30/8. Visa upp en utskrift vid 
besöket eller inbjudan i mobil. Utställningen omfattar flera olika tekniker. C:a 500 verk visas upp. För 
deltagarförteckning se www.romelegarden.com under konstutställningar.

Öppet vernissagehelgen 10.00 -17.00, övriga lör- och söndagar 11.00-16.00 
samt onsdag 16.00 -19.00. 
Café med nybakat. Entré 30:- inkl. konstlott/pristävling (-15 år fritt).

Välkomna!

Utställningen omfattar flera olika tekniker. C:a 500 verk visas upp. 
För deltagarförteckning se www.romelegarden.com under konstutställningar.

Öppet lör- och söndagar 11.00 -16.00 och onsdag 16.00 -19.00. 
Café med nybakat. Entré 30:- inkl. konstlott/tävling (-15 år fritt).

Välkomna!

Romele Konsthall 16-24 september
Ni är välkomna till vernissage lördagen den 16 september kl. 11.00-16.00.
Om ni inte har möjlighet att komma till vernissagedagen är ni välkomna vid ett något 
annat tillfälle under utställningen. Denna personliga inbjudan gäller för 2 personer och 
berättigar till fri entré och konstlott/pristävling. Visa upp en utskrift, inbjudan i mobil 
eller ert medlemskort vid besöket.

Utställningen omfattar flera olika tekniker. C:a 500 verk visas upp. 
För deltagarförteckning se www.romelegarden.com under konstutställningar.

Öppet lör- och söndagar 11.00 -16.00 och
onsdag 16.00 -19.00. Café med nybakat.
Entré 30:- inkl. konstlott/tävling (-15 år fritt).

Välkomna!

Kör till natursköna Dörröd, beläget mellan Veberöd/Skurup.
Vik av från väg 102 först vid skylt Romelegården/Konsthall.
www.romelegarden.com Tel. 0732 512045

                      2017 - 67 konstnärerJurybedömd salong
Samlingsutställningar i Romele Konsthall med olika tekniker.

Detalj ur målning av Annika Peterson

Detalj ur målning av Katarina Malmquist 

Konsthantverk av Annette Johnnerfelt

Detalj ur målning av Marie Selenius

Detalj ur målning av Sara Rosengren  

JURYBEDÖMD SALONG 2018
Romele Konsthall 1-9 september

Smycke av Kim Andersson

Keramik av Birthe Ring

Romele Konsthall Jurybedömd salong -17 Del av målning av Dieter Koch Armring i silver av Nisse Kjelldorff

Del av målning av Katarina Malmquist

Del av målning av Louise Hävre

JURYBEDÖMD SALONG 2020
Romele Konsthall 29/8 - 6/9    75 konstnärer    

Skulptur av Eleonore Nilsson Odén Del av målning av Tarik Hardaga

Detalj ur målning av Leen Alboji

Detalj ur målning av Eva Törnälv

Foto av Lars Rödin
Detalj ur målning av Arne Forsell

Detalj ur målning av Susanne Wärn-Persson

Detalj ur målning av Georg Jeppsson

Keramik av Ingrid Karlsson


