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Omattatt er ting som lages omatt - på nytt! Ting som får nye bruksområder, nytt liv - og kanskje ny mening! 
Vi oppfordrer dere derfor til å la temaet OMATTATT være en skikkelig inspirasjonskilde!  

Våg å tenke nytt og annerledes! 
Produktet må ha en tittel.

En egen fagjury på tre personer skal vektlegge kreativitet og originalitet, 
i tillegg til håndverksmessig kvalitet og utførelse.

Premien til de tre beste produktene er: kr 5000,- kr 3000,- og kr 2000,-    
I tillegg blir det en egen publikumspris.

Vi har egne stativ og vegger til utstillingen samt gulvplass til evt byster osv. 
Ved hvert produkt vil det stå skilt som opplyser om produktet og hvem som har laget det. 

Det vil bli en egen komite som tar seg av utstillingen. 
Rennebumartnans produktkonkurranse er en unik mulighet for synliggjøring og markedsføring 

av kreativitet og godt håndverk. Produktene blir utstilt inne i Rennebuhallen. 
Konkurransen og produktene blir også markedsført på nett og i sosiale medier.

Produktkonkurransen 2022
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Velkommen til Rennebu 12.–14. august 2022

Rennebumartnan ønsker å gi publikum en opplevelse og utstillerne en utfordring. 
Dette gjør vi gjennom ulike tiltak – et av dem i år er 

produktkonkurransen OMATTATT - inspirert av årets tema!

Produktene leveres i informasjonen ved ankomst eller senest torsdag 11. august kl. 17.00.

 Utstillers navn  Produktnavn Bod nr. ute/inne

Utstyr jeg tar med for å stille ut produktet (eks. byste): ___________________________________________

Frist for påmelding: Fredag 8. juli
Fyll ut skjemaet og returner det til post@rennebumartnan.no eller pr brev.


