ROSKILDE KOMMUNE
Kulturforvaltningen
Kontaktperson: Vibeke Heide, tlf. 46 31 40 35,
Email: VibekeDH@roskilde.dk

Vejledning
Udstilling i Farver Hammers Gård
Hvem kan udstille:
Kunstnergrupper og kunstnere med bopæl i Roskilde kommune. Ansøgningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside. Det koster 1.000 kr. for en udstillingsperiode. Der er ansøgningsfrist den 1. januar
for den efterfølgende sæson.
Ansøgerne får besked minimum et halvt år før de skal udstille.
Hvor længe kan man udstille:
Udstillingsperioden er på 14 dage. Den starter fredag morgen og slutter torsdag aften kl. 17.30, hvor
den næste udstiller har adgang til lokalet. Udstillerne kan evt. selv aftale andet overtagelsestidspunkt.
Nøglen hentes i Butik Jeppe Art umiddelbart inden udstillingen, og den skal afleveres samme sted, så
snart udstillingen er tage ned. Kan evt. lægges i kuvert og lægges i butikkens postkasse.
Hvad skal/kan man gøre:
Brug altid galleriskinner og/eller podier (de står på loftet). Der må ikke bruges søm, skruer og tape, da
det ødelægger væggene. I skabet i entreen er der en kasse med liner og kroge som du kan låne, her står
også nye pærer, husk at give besked hvis du er ved at tager de sidste. Husk at lægge det lånte tilbage og
kvitter på lånesedlen.
Lokalet skal være ryddet og rengjort efter brug. Vinduer pudses indvendig, hvis de trænger til det.
Du kan flytte lamper men gør det forsigtigt og læs elektrikerens vejledningen først.

HUSK. Når du forlader udstillingslokalet om aftenen at slukke alle lamper.
Vinduerne ind til butikken må ikke være blokeret, da personalet i butikken skal have udsyn til lokalet.
Hvis du ikke selv er til stede, så kan du lave aftale med personalet i Butik JeppeArt om at holde opsyn.
Husk, at der ikke må ske salg af kunstværker i udstillingsperioden.
Udstilling sker på eget ansvar, dvs. at du selv skal sørge for forsikring af kunstværkerne.
Hvis du laver skader på lokale eller inventar, så skal du straks melde det til Kulturafdelingen. Du kan
blive draget til ansvar økonomisk også ved manglende rengøring.
Hvor kan/skal der reklameres:
Kulturbasen (www.kulturbasen.dk), de lokale medier. Plakater kan du aflevere i Park og Vej på Køgevej
80. Plakatregler kan du finde på www.roskilde.dk .

