UTSTÄLLARINFORMATION
Vid utställning gäller följande:
Tid och utställningsperiod

Det är tre utställningsperioder på totalt fyra veckor mellan juni och augusti.
Öppet från lördag till söndag mellan kl. 12:00 – 15:00.
Utställningsavgift

Avgiften för en utställningsperiod är 2000 kr per rum och person.
Om flera vill delar rum är kostnaden 1500 kr per person.
Försäkring

Galleri Sillviks utställningsförsäkring täcker 10 basbelopp under respektive utställningsperiod.
Huset har även inbrottslarm med åtgärd.
Lokal

Mittenvåningen i huset är indelade i tre lokaler med en takhöjd på 3,3 meter:
Galleri Orange
41 m2
Galleri Blå
46 m2
Galler Grön
43 m2
Hängning från tak
Varje rum har en ram i taket med måttet 2,5 x 2,5 m. Den hänger ca: 2,8 m från golv.
Ramen kan belastas med max 40 kg i utspridd vikt. Vid annan belastning ska detta konsulteras
Galleri Sillvik.
Hängning av konst
Det är tillåtet att spika och skruva i väggarna.
Marknadsföring

Utskick och publikationer på föreningens digitala plattformar. Det gäller:
Hemsidan/Instagram/Facebook
Vernissageblad

Konstnären finns med i vårt tryckta material (A4) som finns på plats.
Bord och podier

Ta med dina egna. Galleri Sillvik har 10 stycken vikbord i storleken 1200 x 600 mm.
Verktyg

Stege
Hammare
Spik och skruv
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UTSTÄLLARINFORMATION
Det åligger utställaren att ordna:
Information

Information om konstnären ska vara oss till handa i samband med bokningsbekräftelsen, dock
senast fakturadagen.
Det gäller:
Underlag till vernissageblad, hemsidan/Instagram/Facebook samt att ge föreningen
placeringsrätt för insänt material.
Max fyra bilder i formatet JPEG, PNG eller EPS
Hängning

Hängning sker på onsdagen närmast inpå första utställardagen och nerplockning sista söndagen
på utställningsperioden.
Förteckning av samtliga verk med priser i två exemplar, varav ett exemplar lämnas till
utställningskommittén.
Utställningsmaterial

Vernissagekort och förteckning av verken samt prislistor.
Förtäring

Finns att köpa i verksamhetens kafé.
Närvaro

Närvara vid vernissagen från kl. 12:00.
Kl. 13:00 öppnar konstnären och presenterar utställningen.
Sista söndagen då sålda alster ska lämnas till köparen.
Passning av egen utställning, alternativt representant.
Transporter

Ansvarar själv för transport till och från utställningslokalen.
Försäkring

Kompletterar med egen försäkring vid frakt och utställning. Detta utöver Galleri Sillviks
utställarförsäkring.
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