
Laver du kunst eller kunsthåndværk?  

Kom og vær med i den årlige udstilling 

i Viborg og omegn 2.-11. juni 2023  

Arrangementet omfatter en udstilling i Pakhuset med et værk 

fra hver udstiller. Til ferniseringen er der også  

arbejdende værksted med jazzmusik og fadøl. Vi kalder det 

Montmartre! 

Desuden er der de Åbne Atelierdøre den 10. og 11. juni 2023; 

her i Viborg åbner nogle kunstnere deres eget atelier, mens an-

dre går sammen i grupper og udstiller i et større lokale, som de 

selv organiserer. Som ny deltager kan vi hjælpe dig i gang. 

 

Kontakt os straks, hvis du er interesseret! 



Program 

Fredag den 2. juni kl.15  

Fernisering i Pakhuset 

Der vil være udstillet et kunstværk fra hver af de 

deltagende kunstnere. I Pakhuset vil de besøgende 

kunne få vores katalog i hele udstillingsperioden. 

Fredag den 2. juni kl.15 -18 

Montmartre ved Pakhuset 

Vores Montmartre festival foregår i gården ved Pakhuset. 

Vi sørger for jazzmusik og fadøl. Du tager nogle værker, 

et lille bord og en stol med. Du opfordres til at arbejde 

med et værk på dagen, da det ofte giver gæsterne 

anledning til en snak og de får lyst til at besøge din ud-

stilling lør/søndag. Vi har pavilloner og kan trække inden-

for i tilfælde af dårligt vejr. 

HUSK at tilmelde dig Montmartre, når du tilmelder dig ud-

stillingen. 

Lørdag den 10. og søndag 11. juni fra kl. 10 -16 

Åbne Atelierdøre i Viborg & Omegn 

Kunstnerne holder deres atelier eller udstillingssted 

åbent for publikum. Du er velkommen til at åbne dine døre 

hjemme, eller gå sammen med andre på et ud-

stillingssted. Kunstnerne finder selv steder og planlæg-

ger disse. 



Meld dig ind i kunstforeningen  

Åbne Atelierdøre Viborg,  

hvis du vil udstille i juni 2023 

HUSK: 

-  Tilmeld dig straks på www.aabne-atelierdoere.dk 

-   Hav Dankort/Visa klar ved tilmelding 

-  Tilmeld dig en kustodevagt. Du optjener kr. 40,- pr time,  

    som fratrækkes dit deltagergebyr. (Refunderes efter din vagt)  

-  Indsend foto af dig og din kunst, senest 3 dage efter din tilmelding  

   til tilmelding@aabne-atelierdoere.dk 

Tilmeldingen gælder udstilling i Pakhuset, Montmartre festival ved 

Pakhuset og Åbne Atelierdøre lørdag/søndag. Vi opfordrer alle til at 

deltage i Montmartre ved Pakhuset, men det er frivilligt. 

Du skal selvfølgelig selv være til stede på udstillingen til Åbne Atel-

ierdøre (10. – 11. juni), for at kunne præsentere og sælge din kunst. 

Det vil være muligt at invitere gæstekunstnere i dit atelier. Gæsten 

skal tilmelde sig som du gør, med din adresse som udstillingssted.  

Kontingent og deltagergebyr: 

Medlemskontingent for enkeltperson kr. 200,- 

Deltagergebyr for Åbne Atelierdøre 2023 kr. 800,- 

Hvis du melder dig som kustode, nedsættes deltagergebyret  

væsentligt. 

Alle - også gæsteudstillere - skal være medlemmer af foreningen. 

Du får en rubrikannonce i det trykte katalog. Du får udleveret kata-

loger og plakater, som du selv hjælper med at dele ud. Kataloget vises 

på hjemmesiden som PDF fil man kan bladre i. Der annonceres i 

avisen og elektroniske medier. 



Plakatkonkurrence for udstillere  

Du kan deltage i konkurrencen om at komme på forsiden at 

kataloget og på plakaten. Foreningen køber dit værk til max 

kr. 4000,- Bestyrelsen vælger vinderen og værket udloddes 

på næste generalforsamling.  

Kontakt formand Eme O. Willie  

tlf. 23396179, eme@willie.dk 

www.aabne-atelierdoere.dk  

Tidsplan 

1.3-29.3 Tilmelding og betaling på www. aabne-atelierdoere.dk,  

  Portrætfoto og foto af værk sendes til tilmelding@aabne- 

  atelierdoere.dk og betaling sker samtidig med tilmelding med  

  Dankort / Visakort 

2.5  Afhentning af kataloger og plakater på udstillingssekretariatet  

  kl. 17-19 

30.5  Aflevering af værk til udstillingen i Pakhuset. 

  Pakhuset, St. Sct. Peder stræde 2, kl. 17-19. 

2.6   Fernisering: Udstillingen er åben fra kl.14-18, fernisering kl. 15. 

  Alle udstillere og gæster er velkomne. 

2.6   Montmartre ved Pakhuset kl. 15-18. HUSK at tage et par værker, 

  bord og stol med til en hyggelig workshop, vis gæsterne hvad du 

  arbejder med. 

2.6.-11.6  Udstilling i Pakhuset: Lørdag/søndag fra 10-16, hverdage fra  

  kl. 14-17.  

10.6-11.6  Udstilling hos kunstnerne fra kl. 10-16. 

12.6  Afhentning af værker i Pakhuset fra kl. 14-16 

  og husk aflevering af evalueringsskema.  

 

  HUSK at sætte datoerne i din kalender, allerede i dag.  


