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Välkomna att delta i Ship to Gazas konstlotteri!
Pressmeddelande Skapad 20/8 2012 kl 23:10
Ship to Gaza kan idag tillsammans med Galleri Tegen2 stolt presentera vårt eget Konstlotteri. Några av
landets främsta konstnärer har skänkt verk som kommer att lottas ut under Estelles resa mot Gaza och målet
att en gång för alla häva blockaden.
Bland de medverkande konstnärerna märks: Tina Enghoff, Lena Flodman, Carl Michael von Hausswolff,
Simon Häggblom, Peter Johansson, Torsten Jurell, Gittan Jönsson, Kent Klich, Lars Lerin, Karin Lind,
Martin Wickström, Anders Widoff m.fl.
Valda delar av den skänkta konsten visas vid en utställning på Galleri Tegen2 i Stockholm som har
vernissage fredag 24 augusti kl 17-20. Medverkar gör bl a Ship to Gazas talesperson Victoria Strand.
Utställningen visas t o m 31 augusti. Dessutom kommer konstnärerna och deras verk fortlöpande att
presenteras på Ship to Gazas hemsida: www.shiptogaza.se [1]
Lotterna kostar 100 SEK (12 Euro) styck och kan redan nu förbeställas på konstlotteri@shiptogaza.se [2].
Eftersom antalet lotter är begränsat till 1500 gäller principen först till kvarn. För att kunna köpa lott måste du
vara medlem i Ship to Gaza, vilket du blir om du köper en lott.
Lottdragning och prisutdelning äger rum 5 oktober.
Alla Ship to Gazas vänner hälsas välkomna att både stödja vår aktion och ta chansen att vinna riktigt bra
konst.
TEGEN2 info@tegen2.se [3], www.tegen2.se [4]
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