
NYHEDSBREV oktober 2017

Kære medlemmer!

Så er tilmeldingen til Åbne Døre 2018 slut – og vi bliver i alt 66 medlemmer – heraf 18 nye.
Velkommen til jer alle.

Kataloget 2018

Vi skal nu i gang med at lave kataloget for 2018 og hvis du ikke vil have samme foto med 
som sidste år, skal du sende et værkbillede inden 15.oktober. Se nærmere i næste afsnit.

VIGTIGT - Deadline for materialet er 15. oktober. Senest den dato skal du maile et 
værkbillede i format hjd. 11 cm x bred max 11 cm i en høj opløsning = 300 dpi til 
Helle på denne adresse: bjoerneboneidhardt@hotmail.com. 
I mailen skal du informere om værkets titel, mål og materiale fx akryl på lærred. Det værk, 
du sender ind, behøver ikke at være det samme, som du udstiller på Godsbanen.
Det er vigtigt, at I overholder deadline – og husk også at få opdateret jeres profil 
på www.aabnedoere.dk, da vi tager alle oplysninger til din katalogside herfra. 

Temaudstillingen i Rådhushallen 19. - 23. februar 11 - 17
Alle værker til denne udstilling skal være under temaet ”KRUKKER”. Hvis du ikke har 
bestilt et podie, får du en planchevæg, hvor du kan boltre dig indenfor et format på brd. 
100 x hjd 130 cm. 
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Der er nogle få podier a 30 x 30 cm tilbage, så hvis du ønsker et podie, så send en mail 
til: gretewesth@stofanet.dk. Det bliver efter først-til-mølle-princippet.

Præsentationsudstilling på Godsbanen
Her skal alle værker kunne hænge på væggen. Formatet på værket skal være: 
50 cm i bredden og 60 cm i højden inkl. evt. ramme. Dette format kan ikke fraviges. 
Men du har lov til at komme med en plade i det korrekte format, hvorpå du har monteret, 
hvad du ønsker. 
01.03.18: kl 10 – 12: Aflevering til ophæng
16.03.18 kl. 17 – 19: Fernisering 
17.03.-18.03.18 kl. 11 – 17: Værksteder og atelier holder åbne døre.
28.03.18 kl 15 – 17: Nedtagning 

Mange hilsner
ÅD Bestyrelsen
Grete Westh, formand
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