Invitation til Lejre Kunstmesse - kunst for alle
KÆRE KUNSTNER
Med kunstmessen ”Kunsten for alle” ser vi frem
til en forrygende kunstweekend i Ostedhallen,
lørdag d. 16. og søndag d. 17. maj 2020.
Udstillingen arrangeres af Osted Idrætsforening,
Lejre Kunstforening og kunstner Poul Erik Bermann.
Lejre Kunstmesse er en kunstudstilling, hvis sigte
både er at give kunstnerne mulighed for at præsentere deres værker, men hvor der også er rig
mulighed for, at der kan skabes kontakter, som
munder ud i, at udstillingsgæsterne køber nogle
af de udstillede værker.
PRIS OG TILMELDING
Prisen for deltagelse af samlet 4.000 kr. Lysspot
og kroge er tilkøb. 6 spot: 775 kr. Krog 25 kr./stk.
Der udskrives ikke moms.
Tilmelding sker via Osted Idrætsforenings hjemmeside www.oif.dk/lejre-kunstmesse.aspx senest
fredag d. 1. marts 2020.
Her betales et tilmeldingsgebyr på 150 kr. (- som
bliver en del af standlejen for udstillerne).
Samtidig med tilmeldingen sender kunstneren tre
billeder i høj opløsning af egne værker, opdateret
CV samt foto til peb@poulerikbermann.dk.

Arrangørerne ser frem til stor tilslutning, så der
vil blive foretaget en udvælgelse blandt de tilmeldte kunstnere, som så kan forvente svar om
optagelse på kunstmessen medio marts 2020.
Ved afbud efter 15. april tilbagebetales halvdelen
af det indbetalte og afbud efter 10. maj bortfalder
alle indbetalinger.
STAND OG LEJE
Standene vil blive fordelt af kurator, så der bliver
en variation mellem de forskellige kunstarter.
Salgs- og udstillingsstande er på 2 x 4 meter, det
vil sige 8 udstillingsmeter. Standvæggene er hvide og i moduler af 1 meter.
Der må ikke skrues skruer/søm eller tapes på
væggene
Gulvet er overdækket med gulvtæppe.
STED
Kunstmessen afholdes i Ostedhallen, Langetoften
25, Osted, 4320 Lejre. Osted er centralt placeret

Blandt de tilmeldte vil der ske en udvælgelse
af de endelig udstillende mellem de forskellige
kunstarter.
Efter udvælgelse vil der tilgå yderligere information til de udvalgte.

”Hvor ender vi” af Poul Erik Bermann

i hjertet af Midtsjælland, 12 km fra Roskilde, 15
km fra Ringsted, 20 km fra Køge og 30 km fra
Holbæk.

FORSIKRING OG VAGT
Alle udstillere opfordres til at sørge for at egne
værker er forsikret, idet der ikke vil være vagt i
hallen før, under og efter udstillingen.

ÅBNINGSTIDER
Kunstmessen er åben lørdag d. 16. maj og søndag d. 17. maj 2020 kl. 10:00-16:00.
Opstilling skal ske fredag d. 15. maj fra kl. 16:00
til 20:00 og/eller lørdag d. 16. maj kl. fra 08:00.
Nedtagning søndag fra kl. 16:30.

ØKONOMI
Det økonomiske overskud, der måtte være efter
kunstmessen, går til støtte for børne- og ungdomsarbejdet i de to arrangerende foreninger.

MARKEDSFØRING
Arrangørerne sørger for en omfattende markedsføring af kunstmessen på sociale medier, ved
pressemeddelelser, bannere, plakater og på arrangørernes hjemmesider, men også via A5-brochurer hvor de enkelte kunstnere får en side til at
promovere sig selv.

OVERNATNING
Med Hotel Osted har vi forhandlet en aftale om
tilbud på overnatning fredag/lørdag og lørdag/
søndag på hotellet, kun 5 minutter gang fra
Ostedhallen.
Prisen er 891 kr. for enkeltværelse og 1.071 kr.
for dobbeltværelse for begge overnatninger.
Yderligere information tilgår de deltagende kunstnere.

Kunstneren skal via eget netværk markedsføre
kunstmessen og får tildelt 50 elektroniske billetter til en værdi af kr. 1.000.
Derudover vil der blive sendt invitation til kunstforeningerne på Sjælland for at give deres medlemmer mulighed for at deltage som udstillere.
Det omfatter også, at vi sender indbydelser ud til
virksomhedskunstforeningerne på Sjælland med
en stor opfordring til dem om at formidle indbydelsen videre til deres medlemmer, både med
henblik på at udstille og at komme som interesseret udstillingsgæst.

Osted Idrætsforening

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål om Lejre Kunstmesse, kan du
kontakte Poul Erik Bermann, der vil være Kunstmessens kontaktperson til begge de arrangerende foreninger: Osted Idrætsforening og Lejre
Kunstforening
KONTAKT
Poul Erik Bermann
Tlf.: 2026 4940 / mail: peb@poulerikbermann.dk
Velkommen til et samarbejde om at præsentere
en bred vifte af nutidskunst.

Lejre Kunstforening

Poul Erik Bermann

