Sådan er det at udstille i Husets Galleri 2018
For at komme i betragtning til at udstille i Husets Galleri, skal du sende en mail med link til en hjemmeside med dine
arbejder, eller en mail m. billedeksempler på det du laver til galleriansvarlig for Husets Galleri Annette Scheibel
annette@huset.dk 22981178. Husets personale ser forslagene igennem og vælger, hvilke kunstnere der kan udstille ca.
en måned ad gangen i henholdsvis forårs- og efterårssæsonen. Udstillinger planlægges for én sæson ad gangen.
Salg og PR: Al salg af værker i Husets Galleri går udelukkende til kunstneren selv og foregår mellem kunstner
og køber. Huset tager ikke pct. af salg! Udstillingen vil være medtaget i galleriets trykte program, samt i Husets
nyhedsbrev, der udsendes på mail. Huset står for tryk af plakater til udstillingen i Husets medieværksted og hænger op
rundt på Husets område samt på byens biblioteker. Ønsker du plakater trykt og hængt op ude i byen, står du selv for
udgift og ophængning. Omtale vil også være at finde på www.huset.dk. Indsend lidt tekst om dig og din kunst og et el.
flere eksempler på værker, der vil være at finde på udstillingen. Billederne skal være i en så god opløsning at de kan
trykkes i god kvalitet  Huset opretter facebookevent på ferniseringen. Huset udsender pressemeddelelse – send
gerne et tekstforslag på højest 1 side. Huset sender også pressemeddelelsen til udvalgte kunstforeninger 14 dage før
fernisering.
Ophængning og nedtagning: Huset afsætter en dag til ophængning af din udstilling (ofte fredag kl. 12-21) og en dag til
nedtagning (oftest torsdag kl. 12-22) og booker galleriet til det. Du hænger selv din udstilling op og tager den ned og
fjerner evt. snore og søm samt lapper huller med polyfilla!! – stige og værktøj vil være klar til dig i galleriet (man må
gerne bruge søm, bare de fjernes igen) vær sød ikke at tegne mærker på væggene. Ophængning foregår i samråd
med galleriansvarlig.
Fernisering: Du bestemmer selv om du ønsker fernisering. Fernisering afholdes som regel søndag kl. 12-14 eller i
forår/sommer enten torsdag eller fredag 17.30-19. Ønsker du fernisering, aftales bestilling af vin og evt. andet i god
tid før med Husets café på 99824502 og kunstner afholder udgift men til særlige priser i caféen. Mad og drikke
udefra må ikke medbringes i Huset. Klargøring før fernisering og oprydning efter står vi for i fællesskab 
Galleriplan: Husets Galleri består af to rum. I det ene rum, kan der være borde og stole opstillet til lejlighedsvis brug på
konferencer – i det andet også gulvplads til udstilling på gulvet.

Forsikring: Du udstiller dine værker i Husets Galleri på eget ansvar. Huset kan desværre ikke forsikre dine udstillede
værker i åbningstiden, men Husets ansvarsforsikring dækker ved indbrud uden for åbningstiden. Som udstillende
kunstner kan du kontakte dit forsikringsselskab for at afklare muligheder for at forsikre dine udstillede genstande – både
generelt men også specifikt mens du udstiller i Husets Galleri.

