SELBUMARTNA 2018
29. juni – 1. juli
Velkommen til den 23. Selbumartnan!
Hjertelig velkommen til den 23. Selbumartnan 29. juni – 1. juli 2018!
Vi vil også i år bestrebe oss på å få til en martna av høy kvalitet og oppfordrer derfor spesielt
håndverkere til å melde seg på som utstillere. Mangfoldet blant utstillerne er viktig for oss å ivareta, og
arrangøren forbeholder seg retten til å begrense antall utstillere med likt produktutvalg. Når utstillerne
får bekreftelsen på deltagelse fremgår det der hvilke utstillere som blir å finne på Selbumartnan.
Vi ønsker et differensiert produktutvalg, så vær nøyaktig med å beskrive hvilke produkter/tjenester
dere har med på søknadskjemaet. Dette danner grunnlaget for valg av utstillere. Det vil bli kontroll av
produktutvalg under arrangementet. Produkter som ikke er i samsvar med søknadsskjema vil ikke bli
akseptert.
For å kunne tilpasse standplassene er det viktig å oppgi behov for TOTALAREAL på standen.
Eks.: En bod på 3x6 m blir mer enn 3 m dyp hvis det også skal stå en bil bakom, markise i forkant etc.
Vi understreker også at det er viktig med en nøyaktig spesifikasjon av strømbehov, dette for å ha
muligheten til å gi alle tilfredsstillende strømtilførsel.
Deltakeravgift 2018:

Hobbyhåndtverkere/lag og organisasjoner kr. 80,- pr. m2 min. kr. 1.250,Bedrifter kr. 160,- pr. m2 min. kr. 2.300,-.

Alle vil få tilbakemelding om de er tildelt plass eller ikke innen 21. mai og det vil bli laget venteliste i
tilfelle noen trekker seg. Det tildeles ikke plasser ved ankomst.
Det vil som vanlig bli laget egen martnasavis som distribueres i 15-20.000 eksemplarer her i distriktet.
Vi benytter elektronisk søknadsskjema for påmelding. Søknadsskjema må fylles ut INNEN 1. mai.
Søknadskjemaet finner du på http://selbumartna.no/pamelding/
Vi ønsker å beholde den gode atmosfæren som Selbumartnan er så kjent for, der både utstillere,
kulturutøvere og ikke minst publikum får nok en god martnasopplevelse og ei trivelig helg i Selbu!

Velkommen til Selbumartna 2018 – årets triveligste helg i Selbu!
Martnashilsen fra
Heidi Saur
Utstillerkontakt
Selbumartan

post@selbuteaterforum.net
Utstillerkontakt: Heidi Saur tlf. +47 93005058

