
Fernisering lørdag den 1. juni i Pakhuset kl. 13. 
Der vil være udstillet et kunstværk fra hver af de deltagende kunstnere. I Pakhuset 
vil de besøgende kunne få vore kataloger i hele udstillingsperioden.

Montmartre fredag den 7. juni kl.15 -18.
Vores Montmartre festival foregår ved Pakhuset. Du er velkommen til at være 
tilstede både udstillende og arbejdende. Meningen er at gøre opmærksom på sig 
selv for de næste to dage, da mange gæster kommer forbi. Vi sørger for 
jazzmusik og fadøl.

Åbne Atelierdøre lørdag den 8. og søndag 9. juni 
fra kl. 11 -17. 
Kunstnerne holder deres atelier eller udstillingssted åbent for publikum.

Ønsker du at deltage i Åbne Atelierdøre 2012
skal du levere nedenstående PR - materiale.

Hver kunstner disponerer over en rubrik, som skal indeholde et vellignende 
portrætfoto og et foto af det værk, som udstilles i Pakhuset.
Materialet skal være digitalt, jpg i høj opløsning (300 dpi) både for foto af 
værk og portræt. Dine fotos må gerne hedde: ditnavn-vaerk og ditnavn-
person.jpg. Tilmeldelsesblanket findes på vor hjemmeside:
www.aabne-atelierdoere.dk.            

Dato                                         Aktivitet

1.3-22.3.   Tilmelding og betaling tilmeldingsformular findes på hjemmesiden:
www. aabne-atelierdoere.dk, portrætfoto og foto af 
værk sendes til tilmelding@aabne-atelierdoere.dk

                        og betaling sker samtidig med tilmelding enten med Dankort 
eller Visa

6.5.        Afhentning af  kataloger og plakater på udstillingssekretariatet 
hos Tommy Damsgaard.
Nærmere besked som e-mail senere.

27.5.        Aflevering af værk til udstillingen i Pakhuset.
Pakhuset, St. Sct. Peder stræde 2, tidspunkt følger senere.

1.6.           Fernisering                 udstillingen er åben fra kl.11-17, fernisering kl. 13.
  Alle udstillere og gæster er velkomne.

1.6.-9.6.      Udstilling i Pakhuset: Lørdag/søndag fra 11-17, hverdage fra 14-17

7.6.             Montmartre ved Pakhuset kl. 15-18.

8.6-9.6.       Udstilling hos kunstnerne fra kl. 11-17.

9.6.    Afhentning af værker i Pakhuset fra kl. 17-19 
og husk aflevering af evalueringsskema

Formularteksten bliver 
brugt direkte til kataloget. 
Sørg for at læse korrektur 
inden I trykker  OK.

På indmeldelses-
formularen vil der være 
ekstra linier, hvor du kan 
skrive lidt om dig selv eller 
om dine værker. 
Du er ikke tilmeldt før du 
har betalt tilmeldings-
gebyret og evt. 

Indbydelse til

Viborg og omegn 2013

O p ta g e l s e n s e r u d s o m n e d e n f o r. .
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Deltagerbetingelser:
• Medlem af Foreningen Åbne Atelierdøre Viborg med bopæl indenfor 

Viborg kommune eller gæsteudstillere hos lokale kunstnere.

•   Have eget eller være med i fælles atelier/værksted/udstillingssted.

•   Være tilmeldt, have betalt medlemskontingent, deltagergebyr og afleveret
     PR - materiale senest den 22. marts 2012.  
     Indbetaling sker samtidig med tilmelding enten med Dankort eller         
     Visakort senest 22. marts.

•   Tilmeldingen gælder udstilling i Pakhuset, Montmartre festival ved Pakhuset                           
og Åbne Atelierdøre lørdag/søndag.

      Deltagelse i Montmartre ved Pakhuset er frivillig. 

•    Materiale modtages ikke efter deadline

Er du forhindret en af udstillingsdagene, skal dette meddeles ved tilmeldingen.

Det vil være muligt at invitere gæstekunstnere i dit atelier. Kender du andre, som 
kunne tænke sig at deltage i Åbne Atelierdøre, så kontakt bestyrelsen - vi vil sørge 
for at fremsende materiale.

Kontingent og deltagergebyr:

Medlemskontingent for enkeltperson kr. 200,-
                          Deltagergebyr for Åbne Atelierdøre 2013             kr. 600,-

Alle - også gæsteudstillere - skal være medlemmer af foreningen.
For medlemskontingentet modtager du foreningens nyhedsbreve og kan 
deltage i foreningens arrangementer, blive inviteret til ferniseringer m.v.

Plakater og kataloger afhentes på udstillingssekretariatet:
Du vil få besked om tidspunkt og hvor det kan hentes.

Du får udleveret kataloger og andet PR-materiale. Katalogoptagelserne vil også være på 
hjemmesiden. Postkort kan udskrives fra vor hjemmeside.

www.aabne-atelierdoere.dk

Plakatkonkurrence

For yderligere oplysninger er du velkommen til kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen: 
Eme O. Willie, formand         23396179     eme@willie,dk
Claus Conradsen, næstformand          20157317     ccon@orbicon.dk
Annette Skjærbæk, kasserer         31384227     mail@asbronzeart.dk
Jens Hansen-Møller, sekretær             41837027     jens.hansenmoeller@cheminova.com
Tommy Damsgaard, webmaster         40542720     tommy@t5.dk

www.aabne-atelierdoere.dk

Bestyrelsen vil blandt de 
indsendte fotos vælge 
motivet til årets plakat. 

Hvis du ikke er 
interesseret i at deltage i 
konkurrencen, anføres 
det på tilmeldingen.
 

Værket indkøbes af 
foreningen (max. pris 
kr. 4000,-) og bortloddes 
blandt de fremmødte på 
foreningens general-
forsamling i 2014.
 

Bestyrelsens 
medlemmer kan 
ikke deltage i 
plakatkonkurrencen.

Sidste års plakatvinder: 
Søs  Ammitzbøll
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