
 

 

 Udskrevet:  31.08.2020 . 402-09-2019 
  Side 0 af 3 
Deltagerbetingelser 2021-2.docx  

 
  

Vilkår og betingelser 

UDSTILLING I 2021 



 
  

 
  Side 1 af 3 
https://d.docs.live.net/063637ebfe597d56/0 SVANEN/2021/DELTAGERBETINGELSER/Deltagerbetingelser 2021-2.docx  

Vilkår og betingelser 
1:1 Som billedkunstner: 
 Du kan blive tildelt  

1 Høj væg se fodnote 1) 
Bredde minimum 6 meter, loftshøjde 2,2 meter 
Nogle af væggene har vinduer, hvilket ikke reducerer den samlede bredde man disponerer over, men alene 
betyder en begrænsning af bredden på de enkelte malerier, man kan udstille. Du kan se mere om den væg, 
du er tildelt se fodnote 1) 
 

eller 
 

1 Lav væg se fodnote 1) Egner sig kun til billeder med mål på max. 80x80 cm. 

Det er 5 sektionen á B 100 cm x H 100 cm, 1 sektion á B 170 cm x H 100 cm.   
1:2 Som kunsthåndværker: 
 Vi disponerer over ca. 30 podier se fodnote 1), og aftaler tildelingen med de enkelte kunstnere. 

Smykkekunstner: 1 bord på 180 cm længde og 80 cm bredde. 
2:0 Hvor længe kan man udstille 
2:1 
 
2:2 

Som billedkunstner: én udstillingsperiode. 
Som kunsthåndværker: en, to eller fire udstillingsperioder, afhængigt af hvordan vi ønsker at 
sammensætte udstillingerne. 

3:0 Hvornår er der åbent i galleriet i 2021 
 Galleriet er kun åbent i sommermånederne, 

Maj  = uge 17 til 20 = 14 åbningsdage 
Juni = uge 21 til 25 = 15 åbningsdage 
Juli  = uge 26 til 30 = 15 åbningsdage 
Aug.=  uge 31 til 35 = 15 åbningsdage 

GENERELT 
4:0 Forsikring 
 Galleriet har tegnet en forsikring, der dækker galleriets ansvar over for 3.mand (besøgende). 

De udstillede værker udstilles derfor for kunstnerens egen regning og risiko.  
(Brand- og vandskade, tyveri og hærværk). 

5:0 Prissætning og ejerskab af de udstillede værker. 
 Vi tager dine værker i anvisnings- eller kommisionssalg. Kun værker der er til salg kan udstilles.  

Alle værker ejes af dig, og du fastsætter selv salgsprisen. 
 

Vi udleverer altid solgte værker til køberen med det samme, så du skal medbringe et ekstra antal værker til 
supplering efter salg. Der er oplagringsmuligheder. 

6:0 Levering, ophængning/opstilling 
6:1 Du skal for egen regning og risiko levere dine værker, tirsdag inden ferniseringen. 

Ophængningstidspunktet fordeles over dagen fra kl. 12 til 16  
Datoer står i udstillingskalenderen. 
Du skal selv hænge/stille værkerne op, efter anvisning af galleristen. 

7:0 Klargøring af værkerne til udstilling 
7:1 Som billedkunstner: 

Dine malerier skal være klargjort, det vil sige være forsynet med forsvarlige snore til ophængning i 
galleriets galleriskinner se fodnote 1 på side 1. og brochuren ”Intro til galleriet”   
På malerierne skal der være fastgjort et prismærke på størrelse med et visitkort, hvoraf fremgår  

 Dit navn 
 Maleriets mål, 
 Maleriets nummer (til registrering i vores bogholderisystem) 
 Maleriets pris i d.kr. 

En Excel-fil med et skema vil ca. 1 måned før udstillingen blive sendt til dig.  
Skemaet skal udfyldes og sendes til galleriet, en uge før du ankommer. 
Har du ikke mulighed for at bruge Excel, aftaler vi en anden løsning. 
  

 
1) Se mere om galleriets indretning i brochuren ”Intro til galleriet” på hjemmesiden. 
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7:2 Som kunsthåndværker: 
Hver af dine genstande skal være forsynet med et prismærke se fodnote2 under bunden, med oplysning om Dit 
navn (initialer), genstandens nummer (til brug ved registrering i vores bogholderisystem – se pkt. 8), 
genstandens pris (delelig med 10 kr.) 
Medbringer du flere identiske genstande, skal alle have samme nummer. 
Antallet angives i oversigten over værker (pkt. 8.0).  
OBS ! På podiet skal du anbringe et prisskilt (max. på størrelse med et visitkort), så kunderne ikke skal vende 
genstanden for at se prisen. 

8:0 Oversigt over værker 
 Alle værker du medbringer (også ekstraværker), skal registreres i vores regnskabssystem se fodnote 3), og være 

forsynet med prismærker. Hvert enkelt værk skal mærkes som beskrevet under punkt 7.1 eller 7.2 
9:0 Fernisering 
 Vi forventer, at du, hvis det er muligt, deltager i ferniseringen på den udstilling du deltager i. 

Ferniseringen er første lørdag i udstillingsperioden i tidsrummet fra kl. 13 til kl. 15 
10:0 Nedtagning af ikke solgte værker 
 Når din udstillingsperiode er slut, skal du afhente ikke solgte værker klokken 16:00 den sidste søndag i 

udstillingsperioden.  
11:0 Afbud 
 Hvis du ikke er i stand til at gennemføre udstillingen, eller dine værker afviger væsentligt fra det grundlag, 

du er blevet antaget på, har du kun ret til refundering af udstillerkontingentet, hvis vi er i stand til at finde 
en afløser. Refundering vil ske fratrukket minimum 20 % af udstillerkontingentet til dækning af vores 
omkostninger.  

12:0 Afregning af salg 
 Solgte værker afregnes umiddelbart efter udstillingsperiodens afslutning. 

Beløbet indbetales til det oplyste bankkontonummer. 
Hvis du accepterer prisafslag i forbindelse med salg, beregner galleriet provision af listeprisen. 

13:0 Udstille andre steder i Odsherred 
 Hvis du har planlagt at udstille andre steder i Odsherred Kommune i samme periode, som du bliver antaget 

til at udstille hos os, ønsker vi det oplyst, så vi har mulighed for evt. at omplacere dig til en anden periode, 
da vi som udgangspunkt ikke ønsker at kunstnere konkurrerer med sig selv i vort nærområde. 

14:0 Markedsføring 
14:1 I forbindelse med markedsføring offentliggør vi, i forskellige sammenhænge, oplysninger om dig. 

Det kan være, dit navn, din mailadresse, dit telefonnummer, eventuel website eller Facebook adresse, og 
andre relevante oplysninger f.eks. i opslag på vores website, i nyhedsbreve, på Facebook, i avis- og andre 
papirbaserede medier. 
Ved din tilmelding accepterer du dette. 

14:2 Galleriet markedsfører udstillingerne i  
 ”Kunst i Odsherred” ´s brochure), (oplag ca. 15.000) der sommeren igennem findes i Odsherred 

Turistbureaus brochurestativer 55 steder i Odsherred. 
 delvis husstandsomdelte gratisaviser og magasiner i lokalområdet 
 Visit Odsherreds ”Kunstdage i Pinsen”  
 Turistmagasinet ” Kunst og Kultur” (oplag 10.000) 
 Nyhedsbreve sommeren igennem til ca. 1.000 kunstinteresserede 
 Facebook 
 Vores eget kunstnerkatalog udleveres til besøgende på galleriet, og kan læses via opslag på vores 

hjemmeside. 
 Ved lodtrækning om gavekort 

14:3 For at markedsføre dig selv så stærkt som muligt, forventer vi, at du også markedsfører dig selv på de 
medier du normalt bruger, herunder 

 at du ”liker” galleriets Facebook-side,  
 at du deler galleriets nyhedsbreve, opslag m.m. med dine egne følgere, 

og du er naturligvis velkommen til også at bruge galleriets markedsføringsmateriale. 
14:4 På udstillingen må du promovere dig selv, hvis du medbringer egen holder. 

 til brochurer, max A5 eller A65 og  
 visitkort, 55x85mm (der forefindes visitkortholdere ved indgangen). 

I forbindelse med et salg, vedlægges dit visitkort til køberen, så det er vigtigt at du også beregner ekstra 
visitkort hertil. 

 
2 Med en klæbeevne, så de ikke falder af. 
3 Et eksemplar af registreringsfilen vil senere kunne downloades fra hjemmesiden 
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15:0 Billedmateriale 
 1. Alt billedmateriale du sender til os i forbindelse med din ansøgning, og alle fotos der tages af dine 

værker, mens du udstiller, kan galleriet omkostningsfrit benytte i vores markedsføring.  
Bliver du ikke antaget, destrueres alt tilsendt materiale. 
 

2. Vær opmærksom på, at fotos du sender til os, skal være af høj kvalitet (max 1 mb. i jpg. Eller jpeg., da 
de skal benyttes til markedsføring, og de må IKKE være indlejret i et tekstdokument eller en pdf-fil. 
 

3. Bliver du antaget, skal du, ca. 1 måned før udstillingens start, sende os 5 fotos af værker du medbringer 
på udstillingen. 

16:0 Hvad koster det at deltage ! 
 Du skal betale et deltagerkontingent til delvis dækning af galleriets faste omkostninger. 

Kontingentets størrelse afhænger af periode, og den væg du bliver tilbudt, og andrager:   
 

Billedkunstner: 
Kr. 1.050 til kr. 1.250 for en lav væg i én måned,  
Kr. 1.750 til kr. 1.975 for en høj væg i én måned,  

 
Kunsthåndværker: 
Max. Kr. 200,00 for 1 m podieplads i én måned 
Prisen og antal podier aftales individuelt, og er afhængig af  

 udstillingsmåned, 
 periodens længde 
 antal podie-meter 

 
Smykkekunstner: 

maj     kr. 1.100 
juni     kr.   900 
juli      kr.   900  
august kr.   900 
Sæson kr. 3.100      

 
Til gengæld beregner vi kun en mindre galleriprovision på 10%. 

17:0 Kontakt 
 Al kontakt i forbindelse med ansøgning, antagelse og efterfølgende udveksling af oplysninger sker 

elektronisk til den anviste mailadresse. 
18:0 Hvornår får du besked 
 Udvælgelse af kunstnere sker på bestyrelsens møder i november og de udvalgte får senest besked senest 

den 1. december. Der bliver ikke sendt afslag på ansøgningerne.  
 

Vi har normalt rigtig mange dygtige og spændende ansøgere og kan desværre ikke tilgodese alle. 
 

Et manglende tilbud om at udstille har derfor ofte intet med kvaliteten at gøre, men bunder alene i et ønske 
om en alsidig og bredt dækkende udstilling på et højt niveau. 

19:0 Kontraktgrundlag 
 Når du har indbetalt dit kontingent, inden for den angivne tidsramme, har du samtidig accepteret 

deltagerbetingelserne og vores tilbud. 
Denne udstilleraftale er kontraktgrundlaget, og galleriet udsteder ikke kvittering for din indbetaling. 
Vi anbefaler, at du selv udskriver en kvittering fra din egen bankkonto. 

Sidinge, 4560 Vig, september 2020 

 


