Udstillingsaftale:
Kunstner/-e: navn/-e: adresser (post + mailads. Samt hjemmeside) – mobilnr.
&
Haderslev Kunstforening
v/formand Hans Vilhelm Bang, ,Mariegade 13, 6100 Haderslev
tlf. 25674948 – mail: hvbang@compaqnet.dk
Udstillingens titel: ___________________________Kunstværkers art: _______________________
Udstillingssted:

”Kunsthuset Det gamle Havnekontor”, Jomfrustien 52, 6100 Haderslev
indeholdende 2 udstillingslokaler + mellemgang – i alt ca. 50 lb. m.
vægplads til ophængning. Podier haves. Plan over bygningen kan ses på:
www.haderslevkunstforening.dk – ” under til kunstnerne”.
Udstillingsperiode: ___________________ 201___- åbningstider: lørdage og søndage +
evt. helligdage kl. 13 – 16, samt alle onsdage i udstillingsperioden 13-17.
PR + annoncering: Haderslev Kunstforening udsender pressemeddelelser til den
lokale presse + annoncering i: Kulturnaut + Ud i Haderslev + Kunstavisen.
HKF udfærdiger plakater (A-3: 70 stk.) og ferniseringskort (A-5: 450 stk.).
Billedmateriale (gerne: billedopløsning større end 300 dpi eller over
1800 x 2500) + tekst om eget kunstneriske udtryksformer/intentioner m.v. til:
plakat, ferniseringskort, pressemeddelelse, hjemmeside/face-book og
pressemeddelelse/hjemmeside bedes sendt til: Hans V Bang + ___________
senest __________ 201___.
Transport:
Kunstnerne leverer/afhenter værkerne efter aftale. HKF betaler efter aftaler evt.
tilskud til transporten.
Forsikring:

Haderslev Kunstforening har tegnet forsikring i udstillingsperioden – Jf.
værkfortegnelsen med værdiangivelse, som leveres af udstiller/ne. HKF
kopierer.
Ophængning/nedtagning: Forestås af Haderslev Kunstforenings bestyrelse sammen med
Kunstner. Tidspunkt herfor aftales til:_________________________
Værkerne skal være forberedt til ophængning (øskner – snore)mv.
Fernisering:
Lørdag d. _______ kl. 14 - 16
Åbningstale v. ___________ – fællessang – foreningen vært ved en forfriskning.
Alle er velkomne – fri entre.
Salg:
HKF beregner sig 20% ´s fortjeneste til dækning af udgifter til fremstilling
og udsendelse af plakat, ferniseringskort, annoncering, ferniseringsudgifter og
inklusiv 10% medlemsrabat ved køb. Garanti køb 4000 kr.
Afregning for salg forestås af kasserer Jørn Andersen, Katsund 4,6100 Haderslev,tlf. 26159549
umiddelbart efter udstillingens afslutning.
Haderslev Kunstforening d. ___________________________
_____________________________& Hans V Bang, fmd.
Endelig aftale bedes bekræftet på pr. efterfølgende mail.

Udgave af marts2019.

