
NYHEDSBREV  - Rådhusudstillingen 2018 10.1.2018

Kære medlemmer – Rigtig godt nytår til jer alle. Så går det snart løs med årets Åbne Døre.
Ligesom sidste år har vi to udstillinger. Vi starter på Rådhuset og senere på Godsbanen. 
Derfor får I oplysninger i to separate nyhedsbreve. Da katalogerne skal være klar til 
Rådhuset, bliver de trykt, så vi har dem ugen inden. Vi har ikke lagerplads til at have dem 
stående, så derfor skal I hente jeres portion på Godsbanen den 12. februar. Læs mere 
nedenfor.

Udlevering af katalog og plakater 
Mandag 12. februar kl. 17.30 – 18.30

Kataloger og plakater skal 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.

Temaudstillingen i Rådhushallen 19. - 23. februar man-tors fra 11-17, fredag til kl. 16

Alle værker til denne udstilling skal være under temaet ”KRUKKER”. Hvis du ikke har 
bestilt et podium, får du en planchevæg, hvor du kan boltre dig indenfor et format på brd. 
100 x hjd 130 cm. 

Aflevering/ophængning af værker
Du skal komme med dit værk mandag den 19. februar mellem 9 og 10. Fordeling af 
planchevægge foregår ved lodtrækning. Hver planchevæg er forsynet med et nummer, og 
når du kommer, trækker du et nummer, og så ved du, hvilken planchevæg der er din. Og 



du hænger selv dit værk op. Du får et skilt til væggen med dit navn, adresse og mail. 

OBS! Det er ikke tilladt at have priser på værkerne. 
Væggene er forsynet med kroge i top, og dit værk skal ophænges i disse kroge. Det er 
forbudt at sætte stifter, søm eller lignende i væggene.

VIGTIGT
Afhentning: Værkerne må IKKE tages ned før kl 16 fredag den 23.2. Afhentning er 
mellem 16 og 16.30.

OBS! Hvis du IKKE ønsker at være med i Rådhusudstillingen, skal du straks give besked 
til mig på art@gretewesth.dk eller på sms 40505912.

Markedsføring: 
Både Rådhusudstillingen og Fernisering på Godsbanen vil blive annonceret i Århus 
Onsdag og Stiften. Men det er vigtigt, at du også selv er aktiv med at fortælle om de to 
begivenheder. I får tilsendt materiale som I kan bruge til udsendelse på mail, på Facebook,
ophæng i lokalområdet, og hvor I ellers færdes. Der vil blive udsendt pressemeddelelser til
diverse medier, og udvalgte kunstforeninger får tilsendt brev med årets katalog. 
Begivenhederne vil blive oprettet i kunstavisens kalender og på Kultunaut. I er velkomne til
selv at kontakte de lokale medier, hvis I har lyst til det.

”Vagter” på Rådhuset
Vi har brug for medlemmer, der vil sidde ”vagt” a 3 timer under Rådhusudstillingen.
Så giv endelig besked, hvis du vil tage en tørn.

Mange hilsner
ÅD Bestyrelsen Grete Westh, formand
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