KÆRE UDSTILLERE

20. sept.2018

Vi nærmer os årets udstilling i Ridehuset. Derfor vil vi lige orientere jer om følgende:
(Brug alletiderskunst@gmail.com ved P-ønsker, spørgsmål el. lignende)

1. Ophængning i Ridehuset kan foregå onsdag den 24. okt. i tidsrummet 14 - 19 og torsdag den
25. okt. fra kl. 12 og frem til åbningen kl. 16. Ophængningsmateriel ligger til afbenyttelse i
RIDEHUSET. BEMÆRK......der må ikke skrues eller tapes på de opstillede vægplader.
2. Parkering. Der er reserveret en del p-pladser ved Officersbygningen. Prisen er 300 kr.
Indbetales på Lån og Spar Bank reg.nr. 0400 kto. 5000011721 med navn og send os en mail
med dit bilnummer. Parkeringstilladelsen gælder torsdag til og med søndag. Der må parkeres
bag Ridehuset under af- og pålæsning. Husk at respektere nødudgangene.
3. Hver udstiller får 100 postkort og 10 fribilletter ca. 2. oktober. Leveringsmåde følger på mail.
4. Der ligger navneskilte til afhentning i Ridehuset. Har du en medhjælper, send os en mail, så vi
laver vi et navneskilt til vedkommende. Der vil ligge 10 stk. kataloger til hver udstiller på
standen fra onsdag den 24. oktober.
5. I år afholder vi en get-together aften fredag den 26. oktober kl. 18.00, når udstillingen
lukker for fredagen. Efter en lang dag vil vi byde på en lille buffet og et glas vin, øl eller vand,
så vi alle kan få en times hyggeligt samvær. Det gælder både for udstiller og evt. hjælper.
6. Sidste år prøvede vi at lave små indslag med udstillingens kunstnere. Det er naturligvis
frivilligt, men det var særdeles interessant både for udstillere og publikum at høre om den
enkelte kunstners tilgang til sin kunst. Vi vil gerne gentage det i år, så giv os lige en
meddelelse et par dage før, men send os gerne en mail allerede nu.
7. Der bliver annonceret i Kunstavisen, Jyllands Posten, Aarhus Onsdag, Aarhus Stiftstidende,
lokalaviser i Østjylland, facebook mv. Der er Tv-spot på TV2OJ, 200 plakater i lygtepæle og
vores udstilling er sat op på lystavler flere steder i Aarhus. Udstillingen annonceres tillige på
byens arrangements kalendere bl.a. Visitaarhus.
8. Fernisering finder sted torsdag den 25. oktober kl. 17. Udstillingen åbnes officielt af rådmand
for Kultur og Borgerservice i Aarhus. 200 kunstforeninger inviteres gratis til ferniseringen.
9. I vores cafe kan der købes lettere måltider som suppe, frikadeller m/kartoffelsalat, frikadeller
på rugbrød + rødkål. Priserne er meget fordelagtige. Der vil være gratis kaffe for udstillere og
medhjælpere under udstillingen.
10. Vær opmærksom på at den enkelte udstiller selv er ansvarlig for at tegne forsikring på sine
udstillede værker.
Vi håber det også i år bliver alletiders udstilling. Har du spørgsmål, så kontakt os.
Kontaktpersoner Ole Hejgaard tlf. 2426 9203 Flemming Høj Sørensen 2427 2039

