
 

                                                                                                

Særudstilling i Kunstnerhusets  atelier 
 

 
Udstiller/periode:   XXXX – Ophængning dd.mm.åååå  
      Udstillingsperiode dd.mm – dd.mm.åååå     
   Nedtagning   dd.mm.åååå    
 

Perioden reserveres IKKE i Kunstnerhusets lokaler før der er modtaget en 
underskrevet kontrakt!  

 
Kontaktperson: Navn:_________________________________________ 

     
      Adresse: _____________________________________ 
 
      Postnr. by: ___________________________________ 
 
      Telefon nr: ___________________________________ 
 
      Mailadresse: __________________________________ 

 
 

Praktiske oplysninger vedr. udstilling i Kunstnerhuset 
Udstillingen ophænges/opstilles og nedtages af udstiller selv.  
Ved særlige forhold kan praktisk hjælp evt. rekvireres.  
Stiger, gallerisnore, ophæng m.v. haves på stedet, men giner, podier m.m. må 
udstiller selv medbringe – eller aftale lån/leje med Kunstnerhusets koordinator. 
Udstillingen ophænges/opstilles på aftalte tidspunkter.  
En kontakt i Kunstnerhuset vil være tilstede ved ophængningens begyndelse.  
Ophængning og nedtagning aftales i god tid forinden med Kunstnerhuset. 
Udstillingsarealet er lokale Atelier.  
I atelier forefindes 7  mobile skillevægge med galleriskinner.  I alt omtrent 50 
meter udstillingsvæg. 
 
Præsentationsmateriale ”Særudstilling” 
Udstiller udformer en kort tekst om sig selv og sine arbejder.  
Ved grupper skal teksten omhandle gruppen og tekst samt alle navne på 
deltagerne skal fremsendes elektronisk.  
Samtidig fremsendes digitale fotos (3 – 5 stk) i en god opløsning og kvalitet.  



 

Materialet sendes senest 2 måneder før udstillingen pr. mail til  
karin@kursus-fritidscenter.dk. 
 
Kunstnerhuset udarbejder et informationsmateriale i farver, der kopieres og 
ligger fremme i og omkring udstillingen. Udstillerne modtager materialet i PDF-
format til videre distribution i deres netværk. Det tilsendte materiale udsendes 
endvidere som pressemeddelelse til lokale aviser og TV stationer. 
 
Forsikring 
Udstillingen er forsikret i udstillingsperioden, men transport til og fra 
Kunstnerhuset, ophængning og nedtagning er på egen risiko. Udstiller 
prissætter selv sine værker. Selvrisikoen er på kr. 5000,00.  
 
Salg og provision 
Kunstnerhuset tager 30% i honorar ved solgte værker.  
Det er Kunstbutikken der yder den praktiske hjælp i forbindelse med salg og 
hjælper gerne hermed. Solgte værker bedes ikke fjernet fra udstillingen før 
udstillingens sidste dag. Der kan ikke garanteres et minimumssalg, og 
Kunstnerhuset har ikke mulighed for at købe værker! 
 
Ferniseringsmulighed 
Der afholdes normalt ikke fernisering! 
Hvis udstilleren selv ønsker at afholde fernisering stiller Kunstnerhuset gerne 
lokaler og inventar til rådighed, ligesom vi kan hjælpe med trykning af 
invitationer – under forudsætning af at færdig fil leveres til husets grafiker. 
Kunstnerhuset inviterer ved sådanne lejligheder pr. e-mail via husets store 
mailingliste. Prisen på forplejning varierer, men et glas vin og lidt snacks 
afregnes med kr. 35 pr. person. 

 
 

Aftale indgået dato: 
 
 

_______________________________________ 
Kunstner/Kunsthåndværker underskrift 
Kontaktperson for gruppen [navn] 

 
______________________________________ 
Karin L. Kjærgaard 

  Repræsentant for Kunstnerhuset underskrift. 

mailto:karin@kursus-fritidscenter.dk

