GALLERI AJ
- udstillingsbetingelser Vilkår/husorden
GALLERI AJ
Sofievej 6
DK 2840 Holte
Phone: +45 6066 1242
E-mail: info@anittajonas.com
Facebookside

Udstillingsvilkår 2019
Udstilling af værker sker på eget ansvar. Eventuelle skader eller tyveri af udstillede værker dækkes af udstillers egen
forsikring* og er galleriet uvedkommende.
Udstiller er forpligtet til at holde åbent på følgende tidspunkter: Fredag kl. 14-17 og lørdag kl. 13-16 samt søndag kl.
13-16.

Faciliteter

Facadevinduer pudses udvendigt før hver udstilling af udlejer. Indvendig pudsning af vinduer sker efter behov.
Værkstøjskasse med værktøj diverse kroge, snore, stiger m.m. til galleri- skinner forefindes i galleriet.
Der er gratis WIFI i galleriet.
Diverse staffelier.
Støvsuger, div. rengøringsmidler bliver stillet til rådighed til slutrengøring.
Der er adgang til toilet.

Husorden & forpligtelser

Galleri AJ’s officielle åbningstider er fredag kl. 14-17 og lørdag 13- 16 samt søndag 13-16. Disse skal overholdes.
Lokalerne skal ved udstillingsperiodens udløb være ryddet for udstillede værker, medbragt udstyr, flasker, affald
mm.
Der må ikke ændres på lokaliteterne uden forudgående aftale. Ved ophængningen af værker skal udstiller bruge
galleriskinner, galleriets staffelier eller medbragt udstyr f.eks. udstillingsmontre, podier eller lign.
Udstiller bedes være opmærksom på, at galleriet ligger i en beboelsesejendom, hvorfor støj, musik m.v. i
forbindelse med udstillingsaktiviteterne venligst skal afpasses dette.
Udstiller kan før og under udstillingen eksponere PR materiale på hylde 2 og 3 lige inden for døren og i vinduet.
Galleriets PR-materiale på hylde 1 må ikke fjernes.
OBS!

*Kunstneren sørger selv for forsikring af værker.

Galleriet er RØGFRIT område !!
Udstiller indbetaler ved underskrift af udstillingsaftalen, ca. 10 uger før udstillingens start, et depositum til konto
hos Nordea, reg.nr. 2253, kontonummer 6889204344, 1.700 (for weekend) eller DKK 3.000 (for 1 uge), som ikke
refunderes ved frafald.
Udstiller eksponeres på galleriets webside, facebookprofil og i galleriets nyhedsbreve .
Kunstneren lejer hele galleriet inkl. vinduet og sørger selv for visitkort/brochurer, ophængning, presse, fernisering,
forplejning og bemanding i udstillingsperioden samt slutrengøring.

