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Oktober 2017

VK 2018
Den 34. åbne censurerede kunstudstilling i Vestsjælland
VK 2018 omfatter:
Maleri, akvarel, grafik, tegning og collage, foto, skulptur, keramik, tekstil, glas, smykker, video
og New Media.
Anmeldte værker skal være til salg på udstillingen og være udført inden for de seneste to år – og
må ikke tidligere have været udstillet i Æglageret.
Censorer for VK18: Hanne Houlberg, Peter Carlsen og Jesper Neergaard
TILMELDING OG ANMELDELSE AF VÆRKER TIL CENSURERING
KUN VIA FORMULARER PÅ WWW.AEGLAGERET.DK
BEMÆRK VIGTIGE DATOER!
Frist for tilmelding og betaling af tilmeldingsgebyr:
Søndag 5. november 2017
Frist for indsendelse af værkliste og max 6 værker pr. journalnummer til digital
censurering:
Senest fredag 10. november 2017
Værker uploadet senere end fredag d. 10. november kl. 23.59 2017 vil ikke indgå i
censureringen.
Bemærk, at enkelte tilmeldte værker kan indkaldes fysisk til Æglageret i forbindelse med
censureringen i dagene 11. – 17. december 2017.
Besked til alle tilmeldte kunstnere om censureringens udfald:
18. – 22. december 2017
Indlevering af antagne kunstværker:
Tirsdag 2. januar til og med fredag 7. januar 2018 kl. 11 – 17
Fernisering:
Lørdag 13. januar 2018 kl. 13 – 15
Udstillingsperiode: 13. januar – 11. februar 2018.
Æglageret har åbent tirsdag – fredag kl. 11 – 17, lørdag kl. 11 – 14 og søndag kl. 13 – 16
Ikke solgte værker afhentes i Æglageret tirsdag 13. – torsdag 15. februar 2018 kl. 11 – 17
(fortsættes næste side)

Tilmelding af deltagelse og anmeldelse af værker:
Tilmelding og anmeldelse af værker til censurering foregår DIGITALT på vores hjemmeside:
www.aeglageret.dk

TILMELDING:
Hent tilmeldingsblanket på vores hjemmeside, gem blanketten som PDF-fil på din computer.
Åbn tilmeldingsblanketten i et PDF-program (f.eks. Acrobat Reader), udfyld herefter
tilmeldingsformular med dit navn, postadresse, e-mail adresse mv., samt evt. gyldigt
medlemsnummer til Holbæk Kunstforening. Gem din udfyldte formular på din computer.
Indsend herefter din udfyldte tilmeldingsformular som vedhæftet PDF-fil til: info@aeglageret.dk
Betal samtidig tilmeldingsgebyr på 350 kr. (nuværende medlemmer: 250 kr.) til:
Reg.nr. 9040 (Spar Nord) Kontonummer 6500 039 203. Kontohaver: Holbæk Kunstforening
Overførsel fra udlandet:
IBAN kontonummer: DK3490406500039203. SWIFT-adresse/BIC: SPNODK22
Når din tilmelding og betaling er registreret, sender vi dig en mail med dit journalnummer, samt
en pdf-blanket med værkliste, hvor du kan angive og vedhæfte billeder af dine værker.

ANMELDELSE AF DINE VÆRKER TIL DIGITAL CENSURERING:
Herefter udfylder du alle felter på værklisten med dit journalnummer, angivelse af, hvilken
kategori dine kunstværker tilhører, samt alle felter på værklisten med værktitel, teknik, mål og
pris for hvert enkelt værk.
Der kan højst indsendes 6 kunstværker indenfor ét journalnummer, og i samme kategori. Husk,
at censureringen er digital, derfor er en god billedkvalitet vigtig (helst min. 1MB filstørrelse). Det
er op til censorerne, om de vil antage 1 eller flere værker af samme kunstner.
Mærk dine filer med dit journalnummer + 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 (f.eks.: 18001-1)
Indsend din anmeldelse med din udfyldte værkliste (som PDF-fil) samt dine værker som digitale
filer (f.eks. JPG-format), vedhæftet en e-mail til info@aeglageret.dk
Alle tilmeldte kunstnere får e-mail med besked om resultatet af censureringen i perioden
18. – 22. december 2017.
Antagne kunstnere betaler herefter et ophængningsgebyr på kr. 200,- (medlemmer gratis) til:
Reg.nr. 9040 (Spar Nord) Kontonummer 6500 039 203. Kontohaver: Holbæk Kunstforening
Overførsel fra udlandet:
IBAN kontonummer: DK3490406500039203. SWIFT-adresse/BIC: SPNODK22
(fortsættes næste side)

INDLEVERING AF ANTAGNE VÆRKER
Antagne kunstværker indleveres til ophængning i Æglageret, Lindevej 6, 4300 Holbæk tirsdag d.
2. januar til og med fredag d. 5. januar 2018 kl. 11 – 17.
Alle værker skal være forsynet med tydelig label med journalnummer og værknummer,
kunstnernavn, værktitel og pris. Disse oplysninger SKAL stemme overens med oplysningerne på
værkfortegnelsen.
Alle værker skal være klar til ophængning/opstilling, (malerier evt. i blindramme). Vægværker,
der ikke har funktionelle ophæng vil blive afvist. Våde værker vil blive afvist. Fritstående
arbejder (skulptur, keramik, smykker etc.) kan indleveres med podium / montrer. Æglageret
råder over et antal podier / udstillingsmontrer.
Værkstørrelser: Ingen værker må måle over 125 cm på nogen led eller veje over 50 kg. Holbæk
Kunstforening tager en salgsafgift på 35 % af katalogprisen på værker solgt under udstillingen.

VK18 PRISUDDELING
Blandt de antagne værker udpeger censorerne 3 værker, der modtager henholdsvis en 1. pris
(5.000 kr.), en 2. pris (3.000 kr.) og en 3. pris (1.500 kr.). Desuden uddeles der en plakatpris til
VK19 (1.000 kr.) også udpeget af censorerne, samt en publikumspris (1.000 kr.).

FERNISERING
Holbæk Kunstforening arrangerer lørdag d. 13. januar 2018 en fernisering på VK18 i Æglageret.
Vi byder på en let forfriskning, og der er gratis adgang for alle.
Holbæk Kunstforening udsender ferniseringsindbydelser til medlemmer, annoncerer i
dagspressen og opsætter udstillingsplakater i lokalområdet. En digital version af invitationen
sendes desuden til alle antagne kunstnere pr. e-mail i ugen før ferniseringen.

Med venlig hilsen
Holbæk Kunstforening / Æglageret
Jan Ibsen
formand
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