
NYHEDSBREV august 2019

Kære medlemmer!

Så er vi på plads med åbningstaler, musik og stedet, hvor ferniseringen og præsentation-
udstillingen bliver afholdt. Af hensyn til nye medlemmer, er der lidt gentagelser fra sidste 
nyhedsbrev.

Tilmelding – Du kan nå det endnu
Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at tilmelde dig inden 30. september 2019. 
Når du tilmelder dig, så husk følgende: 
Send en mail til info@aabnedoere.dk, at du ønsker at deltage igen. Derefter skal du indbetale 
kontingentet kr. 1000,- (for studerende på Århus Kunstakademi kr. 500) – til konto: reg. 1594 konto 
16686662. Husk at skrive dit navn på indbetalingen. Når beløbet er registreret hos ÅD, får du en 
bekræftelse på, at du er med. 

Husk også at få opdateret din profil på hjemmesiden med evt. rettelser i dine kontaktdata og et nyt 
værkfoto. Er du i tvivl om, hvordan du gør, så kig på hjemmesiden under Indmeldelse, her står en 
vejledning.

Fernisering og præsentationsudstilling på Galerie Parnasse, Rosensgade 22, Baghuset, 
Aarhus C
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har Galerie Parnasse stillet deres udstillingslokale til rådighed for 
vores præsentationsudstilling. Husk det er en salgsudstilling, så hvis du vil sælge dit værk, så skal 
der en pris på. Galleriet skal have 20 % af salgsprisen.

Åbningstaler og forord til kataloget. Vi har valgt indehaver af galleriet Annemarie Knudsen.
Tak for to andre gode bud: Lone Hindø og Lisbeth Knudsen. Gode emner, som vi gemmer til en 
anden gang.Musikken leveres af Tommy Jervidal, der spiller spansk guitar.

Tidsplanen ser sådan her ud:

28.03.20: kl. 10 – 12: Aflevering af værket og ophæng
30.03.: Udstillingen åbner
03.04 kl. 17 – 19: Fernisering  med åbningstale og musik.
04.04 + 05.04 kl. 11 – 17: Værksteder og atelier holder åbne døre.
15.04. Afhentning af ikke-solgte billeder 

I perioden fra 30.3. til og med 14.4. kan udstillingen ses i galleriet åbningstid, som er 10 – 17.30 på
hverdage, lørdage 10-15. Søndage og påskedagene lukket – undtaget påskelørdag 10-15.
Vi skal have bemandet udstillingen alle åbningsdage fra 30. marts til med 14. april. Vagten deles i 
to: Formiddag 10.00 – 14.00 – eftermiddag 14.00 – 17.30. Vi håber, at I vil bidrage med en eller 
flere vagter. Når vi kommer tættere på sender vi en vagtplan, som I kan byde ind på.
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Tema og format
Bestyrelsen har vedtaget, at det skal være en temaudstilling, og følgende temaer er i spil: 

Å gennem by og land
Model
Vildt
Parafrase

Når tilmeldingen til ÅD 2020 er slut 30.9. bliver de 4 temaer sendt til afstemning blandt de tilmeldte 
medlemmer. 

Formater på værker
Værker til ophæng på væg skal være 60 cm i bredden (inkl. evt. ramme) og max 80 cm i 
højden. Det betyder, at der kan være varierende størrelse i højden som fx b60 x h80, b60 x h60 
eller b60 x h50 cm. Disse mål er vigtige af hensyn til en harmonisk udstilling. 
Galleriet har 8 podier. Så giv endelig besked, hvis du vil have et podium.

Mange hilsner
ÅD Bestyrelsen
Grete Westh, formand


