Lathund för platsansvariga 2019
Vi vill tydliggöra några självklara och enkla råd och
anvisningar, för att underlätta under ÖS påskutställningar.
För dig som platsansvarig:
Om dina medutställare har frågor eller önskemål
vill vi att du sammanställer dessa och därefter tar
kontakt med någon i ÖS styrelse. Låt ditt goda
humör stråla över till övriga utställare.
1. Du ansvarar för ev. nyckel, öppning och
stängning eller delegerar uppgiften.
2. Du tar kontakt med dina medutställare i god tid
och planerar utställningen och hängningen samt ev.
utplacering av podier/glasskåp.
3. Du hämtar beachflaggor och hänvisningsskyltar
på Bokenäs Konsthall, måndag 1/4 kl 17-18.30.
Fr o m i år max 2 st. beachflaggor. .Dessa kvitteras
ut vid utlämningen och ska lämnas tillbaks när du
hämtar ditt konstverk i Folkets Hus på Limhamn.
4. Du kollar lokalen allmänt, rent och snyggt,
glödlampor o d.
5. Vid tillträde till lokalen bestämmer du dag och
tid för hängning, mejla detta till dina medutställare.
6. I ÖS tillämpar vi en speciell sorts hängning,
men det är inget krav att du/ni gör på samma sätt.
Men… det är ett bra och utprovat sätt. Du hänger
konstverket 141 cm från golvet till mitten av
verkets höjd. Har du två konstverk ovanpå varann
så är det 141 cm i mitten av mellanrummet mellan
konstverken.
7. Alla utställare ska finnas på plats på långfredagen. I övrigt löser du värdskapet via ett schema
som du gör tillsammans med dina medutställare.

11. Vid köp: Den som har kontakt med köparen
noterar kontaktuppgifter, namn, adress, tel.-nr,
konstnärens namn och verkets namn. Vi rekommenderar en handpenning på 500:- (större verk).
Handpenningen behåller kontaktpersonen och lämnar senare till konstnären. Röd plopp markerar
försäljning och konstverket hämtas på annandag
påsk kl 17-18. Om någon köpare kommer långväga
ifrån kan vi lämna ut konstverket direkt. Ta då kontakt med konstnären och be vederbörande komma
till utställningen och hänga ett nytt konstverk.
12. Räkning av besökare: Det är av största vikt
att du som ansvarig ser till att besökarna räknas
(uppskattning). På Folkets Hus hämtar du en s k
”Kulturrapport” där du noterar dag för dag hur
många besökare som kommit. ÖS får ersättning
från Vuxenskolan i förhållande till hur mycket
besökare vi haft. Kulturrapporten lämnas till
Anita Kinnman.
Som platsansvarig får du i ersättning en gratis
konstkrok på någon av våra permanenta
utställningsplatser. Mejla ditt intresse till:
barbroklinteberg@gmail.com

Vi har öppet alla dagar i påsk kl 10 – 17.

Du når värd/värdinna på vår
stora samlingsutställning på
Folkets Hus på Limhamn genom
att ringa 0708-92 60 99.

8. Tanken är att vi tillsammans ska göra en trevlig
och tilltalande utställning, därför vill vi att du
undviker ”konstmarknad” med allt för mycket på
för liten plats. INGA TAVLOR PÅ GOLVET!
9. Alla som passar utställningarna ska bära
”gallerivärdsskylt”, finns att få på Folkets Hus vid
inlämningen av konstverk, tisd. 16/4 kl 16-18.30.
10. Öppna Sinnen är partipolitiskt och religiöst
obunden. Det innebär att du som platsansvarig har
rätt att se till att ingen utställare har något konstverk med motivval som skulle kunna vara stötande
för våra besökare.

Öppna Sinnen
– för konst & kultur –

