Information
Medlemsudstilling 2018
Udstillingen er kun for medlemmer af Holbæk Kunstforening.
Betingelser for deltagelse:
•
•
•
•
•
•

•
•

Der kan som udgangspunkt tilmeldes 1-2 værker.
Billeder (værker til væg) må som udgangspunkt højst måle 100 x 100 cm.
Installation eller skulptur må højst fylde 1 m2 gulvplads
Smykkekunst: 1 glashylde (55 x 55 cm) i montre: 200 kr. Der kan tilmeldes 1-2 hylder pr.
kunstner. Kunstner sørger for prismærkning.
Alle værker til væg skal være ophængningsklare (forsynet med øskner og snor).
Alle billeder skal være forsynet med tydeligt navn, titel og pris på både for- og bagside,
eller skulpturer: top/bund. (På forsiden/top: letaftagelig seddel, som bliver fjernet inden
udstillingens start. På bagsiden/bunden skal informationen sidde fast).
Ophængningsudvalget kan kun garantere, at ét værk medtages (beløb refunderes).
Eventuelt salg foregår direkte mellem køber og kunstner.

Pris for deltagelse: 150 kr. pr. værk. 200 kr. for hylde i glasmontre (smykker).
Kunstforeningen skal ikke have yderligere provision i forbindelse med eventuelt salg.
Betaling sker ved tilmelding.
Tilmelding er bindende (penge refunderes ikke, hvis værkerne alligevel ikke bliver indleveret).
Sidste frist for tilmelding: onsdag den 20. juni 2018.
Indlevering af værker: onsdag den 27. juni 2018 mellem kl. 11 og 17.
Fernisering afholdes lørdag den 30. juni 2018 kl. 13 – 15.
Sidste udstillingsdag er søndag den 15. juli 2018.

Afhentning af værker:
Søndag den 15. juli kl. 16-17, eller tirsdag den 31. juli.
Hvis dette ikke er muligt, skal der laves alternativ aftale med Dorte Jensen.
Værkerne kan udleveres til anden part såfremt der afleveres en fuldmagt fra udstilleren.
Bemærk: Æglageret har ferielukket fra den 16. juli t.o.m. 30. juli.
Tilmeldingsblanket, se side 2 …

Tilmelding til medlemsudstilling 2018
Udfyld denne seddel og aflevér den på Æglageret, eller skriv
oplysningerne i en mail, som sendes til: info@aeglageret.dk
Undertegnede tilmelder hermed følgende:
Værkets art & materiale
(f.eks. akryl på lærred)

Højde
(cm.)

Bredde
(cm.)

Titel

1

2

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Tlf.:
E-mailadresse:
OBSOBSOBS!
Tilmeldingen er kun gældende ved samtidig betaling!
Enten på Æglageret, kontant eller med dankort, eller ved indbetaling på følgende konto:
Reg. 9040 (Spar Nord)
Konto: 6500 039 203
Husk at angive navn, samt: ”medlemsudstilling”.

