
 

 

 

 

 

 

 

Kunstnersammenslutningen Åbne Døre er nu klar til tilmeldinger til næste års arrangementer. 

 

Optagelseskriterier 

Forudsætningerne for at kunne deltage i Åbne Døres arrangementer er, at du er udøvende kunstner og har 

eget værksted. Du må gerne være med i et fælles værksted eller være gæsteudstiller hos et andet 

værksted. Hvis du har værksted i din private bolig, skal det være med egen indgang. 

Ønsker du optagelse i kunstforeningen Åbne Døre skal du skrive en ansøgning, og åbne døre tager 

efterfølgende stilling til din ansøgning og giver dig besked om, du er optaget. 

Sådan gør du 

1. Skriv en ansøgning med en beskrivelse af værkstedet, dig selv og din kunst og send den til 

info@aabnedoere.dk. Ansøgning skal være foreningen i hænde senest 15. november 2020 

2. Du får i løbet af et par dage besked via mail om, du kan blive optaget.  

3. Hvis du bliver accepteret, vil beskeden indeholde et kontonummer, hvor du skal indbetale 1.000 kr.  

4. Først når du har indbetalt 1000 kr. er du officielt medlem, og du vil modtage en mail med 

vejledning og et link til at oprette en profil på aabnedoere.dk. 

 

Åbne Døres arrangementer 

Som medlem af Åbne Døre 2021 forpligter du dig til at holde åbent hus i værkstedet i weekenden 24.-25. 

april 2021, Åbne Døre sørger for: 

• At der bliver tryk et katalog, hvor alle deltagere er præsenteret og med vejledning til, hvor deres 

værksteder ligger. 

 

• Adgang til aabnedoere.dk, hvor hvert medlem kan præsentere sig selv med et billede af et værk 

samt telefonnr. og e-mailadresse. 

 

• Fælles udstilling i 2-3 uger i forbindelse med Åbne Døre weekenden, hvor alle deltagere har et værk 

med. Udstillingen bliver i det centrale Aarhus. 

 

• Annoncer i Aarhus Stiftstidende, Aarhus Onsdag og JP samt diverse on-line og gratis medier, 

kunstforeninger m.m. – både for fællesudstilling og Åbne Døre weekenden. 

 

Venlig hilsen Kunstnersammenslutning Åbne Døre 

Open call 

for deltagere 


