
NYHEDSBREV Godsbanen 2018
Åbne Døres præsentationsudstilling på Godsbanen 1.3. - 28.3. 2018

Kære medlemmer
Vi har nogle vigtige retningslinjer for afviklingen af ÅD. Så vær opmærksom på alle datoer og 
tidspunkter.

Udlevering af katalog og plakater 
Mandag 12. februar kl. 17.30 – 18.30
Kataloger og plakater kan afhentes i ovennævnte tidsrum på Godsbanen. Vi står i Projektgangen 
lige ved Det Grafiske Værksted. Tag selv en pose med til at bære kataloger hjem i. Hvis du ikke 
selv kan komme, må du aftale med en af dine malerkolleger.
Vi har beregnet 25 kataloger til hver og 2 sæt plakater. Har du brug for flere kataloger, tager du 
bare lidt flere.

Billedformat – størrelse til præsentationsudstillingen
Som nævnt tidligere skal alle værker kunne hænge på væggen. Vi har 5 vægge på Projektgangen 
og for at få en harmonisk udstillingen skal alle værker være 60 cm i højden og 
50 cm i bredden inkl. evt. ramme. Alle værker skal være forsynet med øskner og snor til 
ophæng. Dette kan ikke fraviges. Du har mulighed for at komme med en plade i korrekt format, 
hvorpå du har monteret, det du ønsker at vise. Det må dog ikke være for tungt.
Dit værk skal være forsynet med kunstner navn og telefon/mail. Der må ikke være pris på.
Husk dit værk skal hænge på på Projektgangen en hel måned frem til 28. marts

Indlevering af værker
Torsdag 1.3. kl. 10 – 12  Projektgangen, Godsbanen
Du er velkommen til at tage visitkort med i en passende æske eller lign. Du bliver afkrydset for dit 
værk, når du kommer og afleverer det. Kan du ikke selv komme i det nævnte tidsrum, må du få en 
anden til at hjælpe dig,

Fernisering
Fredag 16.3. kl. 17 – 19
Åbningstale, vin og musik kommer til at ske i Foyeren, så kan folk bagefter gå ud i Projektgangen 
og se alle værker.
Åbningstalen bliver holdt af Peder Stougaard og musikken leveres af en kvartet bestående af 4 
unge musikere: Pernille, Andreas, David og Frederik.

Åbne Døre i kunstneres atelier lørdag 17.3 og søndag 18.3. kl. 11 – 17

Præsentationsudstillingen
Vores udstilling hænger hele marts måned på Projektgangen, Godsbanen. 



fra 1.3. - 28.3. 2017. Alle værker skal blive hængende i hele perioden. Og der må ikke flyttes 
på værkerne i ophængsperioden.

Afhentning af værker
Onsdag 28.3. kl. 14 - 16
Hvis du ikke kan kommer og hente dit værk den 28.3., må du aftale afhentning med en anden, 
ellers er vi nødt til at sætte værket op ad væggen i Projektgangen.

Sponsorer 2018: Aarhus Kunstakademi, Sorring Lervarefabrik, Stelling Kunstartikler og 
JP Rammer

Mange hilsner 
ÅD Bestyrelsen
Grete Westh, formand


