Utställarinformation 2017
Galleriets utställningslokal på ca 100 kvadratmeter är mycket ljus tack vare stora skyltfönster
ut mot Bankgatan samt skenor med 70 riktade spotlights.
Man promenerar på tre minuter från Saluhallen, eller parkerar nära längs Södra Esplanaden.
Galleriet är öppet 10-18 på vardagar samt 12-16 lördag & söndag
Jag skulpterar själv i galleriet måndag - onsdag 10-16, och passar utställningen samtidigt.
Periodens resterande 46 passningstimmar fördelas på övriga utställare.
Det finns tre sätt att ställa ut hos mig:

1. Väggplatser om ca 5 löpmeter, 13 dagar
2. Samlingsutställningar på tema, 13 dagar
3. Hyr hela galleriet i helt egen regi, veckovis

Min keramik är alltid en del av de utställningar jag organiserar, och plockas bort om du hyr
galleriet i egen regi.

1. Väggplats om ca fem löpmeter
Galleriet har fem "väggplatser" á ca 5 löpmeter. Du hyr så många platser du önskar.
Detta är en så kallad 'ordinär' utställningsperiod, till skillnad från temautställningarna.
Skulptur eller annan 3-dimensionell konst går bra, men inte fler än en sådan konstnär utöver mig
per utställningsperiod.
Vernissage 1:a halvan: 21 jan, 4 feb, 4 mar, 18 mar, 29 apr, 13 maj, 10 jun
Vernissage 2:a halvan: 19 aug, 2 sep, 30 sep, 14 okt, 11 nov, 25 nov
exkl. moms

inkl. moms

1 plats

1 920

2 400

2 platser

3 840

4 800

3 platser

5 760

7 200

4 platser

7 680

9 600

5 platser

9 600

12 000

Tider:
- Hängning torsdag kl 16
- Vernissage på lördag 12-16,
- Nedplockning kl 16 torsdagen
i andra veckan.

En annonseringskostnad på 500kr tillkommer per person vid bokning av 1 eller 2 platser.
(Vid 3-5 platser utgår denna annonseringskostnad per plats)
Avgiften går till hyran av lokalen, och 20% av försäljningen går till galleriet

2. Samlingsutställning på tema
Vi är 15-20 utställare - alla konstformer välkomna. Jag arrangerar själv utställningen, och
garanterar principiellt plats för ett verk per person. Dock är verkligheten ett snitt på 3-4 verk.
7 jan

50 shades of white

5 aug

Lundakonst

18 feb

African Touch

16 sep

Tidens Tand (vernissage Kulturnatt)

13 apr

Kvinnans alla former (påsk 15 dagar)

28 okt

Himmel & Hav

27 maj

Blommor & Blad

9 dec

Konsten att ge - en konstbuffé

Det kostar 850 kronor inklusive moms och annonsering i tidning. Påsken har annan prissättning.
20% av försäljningen går till galleriet. Samma tider gäller som ovan.

3. Hyr galleriet i egen regi
Det är möjligt att hyra galleriet veckovis, torsdag till torsdag, i helt egen regi - dvs utan min
personliga medverkan. Då plockar jag bort mina skulpturer så att lokalen är tom.
Det jag bidrar med, förutom lokalen och dess upphängningsanordningar, är podier av olika slag
samt att informera mitt nätverk om din utställning.
Det går utmärkt att ha en kortare utställning på t.ex tre dagar, men du hyr ändå veckovis.
Kostnad: 6 400 + moms (dvs 8000) per vecka
period 1

29 jun - 6 jul

period 2

6 jul - 13 jul

period 3

13 jul - 20 jul

period 4

20 jul - 27 jul

Tider:
- Tillträde 16:00 torsdag
- Valfritt om vernissage på fredag eller
lördag
- Lokalen lämnas 16:00 torsdag.
- Valfria öppettider
Ett tips:
Ha en VIP vernissage (eller "förvisning")
på fredagen med personlig inbjudan, och
en offentlig vernissage på lördagen

Annonsering
Det är möjligt för dig att annonsera i Lokaltidningen till ett starkt rabatterat pris genom mitt
avtak. Kontakta mig för prisuppgifter om du är intresserad. Publicering onsdagen innan.
Om du önskar att jag utformar annonsen skall detta avtalas i förväg.

Maria Thorlund - Ateljé & Galleri
Bankgatan 15, Lund
galleri@mariathorlund.se
0733-621996

www.mariathorlund.se
internetbutik: www.etsy.com (butiksnamn: MariaThorlund i ett ord)
facebook: Maria Thorlund - Ateljé & Galleri
facebook: Maria Thorlund Ceramics

