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Kære medlemmer!

Tilmeldingen til Åbne Døre 2020. I kan tilmelde jer ÅD fra 1. august og frem til 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. 

Præsentationsudstilling på Galerie Parnasse, Rosensgade 22, Baghuset, Aarhus C
Galerie Parnasse er et af byens nye gallerier, og de har lovet at stille deres udstillingslokale til 
rådighed for os ÅD-kunstnere. Oven i købet bliver det en salgsudstilling, så du er velkommen til at 
sætte en pris på dit værk. Vi vender senere tilbage med, hvor meget galleriet skal have af evt. 
solgte værker.

Tidsplanen ser sådan her ud:

28.03.20: kl. 10 – 12: Aflevering til ophæng
29.03. Ophæng af udstillingen
30.03.: Udstillingen åbner
03.04 kl. 17 – 19: Fernisering 
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.

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 når du tilmelder dig, så skriv hvis du gerne vil have et podium.
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Åbningstale og forord til katalog

Vi arbejder på sagen, og vi stiler efter, at det denne gang skal være en kvinde. Så har du en god 
idé, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde er 19.8., så indtil da holder vi sommerferie.

God sommer til jer alle. 

Mange hilsner
ÅD Bestyrelsen
Grete Westh, formand


