Praktiske oplysninger i forbindelse med udstilling i
”Kammergalleriet”, Vestergade 15, 7620 Lemvig www.kammergalleriet.dk
Kontaktudvalg:
Anne-Mette Flyvbjerg
Hans Morten
Ivan Børding

9782 0461 - 2218 0461
9783 6507 - 6114 6987
9782 1977 - 2386 0454

Bank:
Vestjysk Bank – reg. nr. 7730 kontonr. 1326987
Vigtigt: Oplys altid dit navn på indbetalingerne!

Priser og betalingsoplysninger:
Prisen for 1 måneds udstilling er i 2014: kr. 3450 kr. incl. husleje, forsikring og á conto lys og
varme
1. rate kr. 1.725 indbetales pr. 1. februar
2. rate kr. 1.725 indbetales pr. 1. august

Udstillingsperiode:
Man råder over lokalet i ca. 1 måned (eller 14 dage), med skiftedag onsdag, dvs man tager sin
udstilling ned senest onsdag aften, således at galleriet er indflytningsklart torsdag morgen, idet
der tages hensyn til, at den enkelte udstiller kan afholde fernisering fredag eller lørdag.
Forsikringsinfo:
Forsikringen dækker ved indbrud/ikke tyveri i åbningstiden. Forsikringssum max 100.000 kr.
Nøgleudlevering:
Nøglen udleveres efter aftale med Anne-Mette. Der er et nøgleskab i baglokalet, hvor man
også kan hente og notere hvilken nøgle (nr. og antal) man ønsker at råde over. Hjælp os
venligst med at huske at aflevere nøglen efter brug.
Oplysninger til hjemmesiden og nyhedsbrevet:
Forud for hver udstilling udsender Margit Buus et nyhedsbrev, såfremt I senest 1 måned før
sender hende de oplysninger, I ønsker medtaget, herunder også evt. fotos i digital form.
Margit Buus’s e-mail adresse er: margitbuus@live.dk.
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet skal du skrive til Margit Buus, gerne via hjemmesiden.
Ivan Børding modtager gerne materiale til hjemmesiden, dvs. fotos (jpg filer), henvisning til
egen hjemmeside, ferniseringsdato samt udstillingens titel og åbningstider på e-mail:
ivan.bording@gmail.com.

Medmindre andet aftales, forbeholder Kammergalleriet sig ret til at bruge tekstmateriale og
fotos etc. fra udstillernes evt. egen hjemmeside.
PR i forbindelse med udstillingen:
Den enkelte udstiller tager selv kontakt til presse mv.
Lokalavisen Lemvig, journalist AP (apll@bergske.dk) - udkommer hver tirsdag morgen, deadline for annoncer torsdagen før kl. 10 og for omtale fredagen før kl. 10 – skriv evt. selv denne
omtale ; ) eller kontakt AP i god tid.
Lokalavisen v/AP meddeler, at de kun kan medtage en foromtale, såfremt der indrykkes en
annonce.
Benyt Kammergalleriets udhængsskab – (er pt ikke ophængt) til at fortælle - at der nu
kommer en ny udstilling.
Lav plakat (min A3) til Kammergalleriets skilt (klapmodel), der stilles ud på gågaden.
Evt. hænge plakater op rundt i byen, - fx. på biblioteket.
Husk også www.lemvig.nu samt Lemvig Turistkontor.
Tegning over lokalerne:
Ved tilmelding modtager man såvel praktiske oplysninger samt en måltegning udarbejdet af
arkitekt Mic. Michelsen, Vrist.
Log-bog
Der forefindes en log-bog i baglokalet med et faneblad til hver udstiller, alle bedes ilægge en
kopi af evt. annonce, presseomtale, fotos m.v samt priser for annoncerne til orientering for
andre udstillere. Vi har også foretaget en daglig optælling af antal gæster hver dag, heraf
fremgår også antallet af gæster fx på søndage.
Anbefalede åbningstider:
Den enkelte udstiller bestemmer helt selv, hvor meget man ønsker at holde åbent, både hvad
angår tidspkt. på dagen samt om man ønsker at holde åbent alle dage. Studér evt. log-bogen
fra tidligere udstillinger.
Pasning af galleriet:
Vær venligst opmærksom på, at den enkelte udstiller også selv står for pasning af galleriet.
Lydkulisse:
Vi har højttalere både inde og udenfor galleriet, der forefindes en cd afspiller, og vi
har ”Havens fugle” på en cd – det vækker opmærksomhed – vær dog obs på lydstyrken ; )
Rengøring under og efter udstillingen:
Medbring selv klude/håndklæder/sæbe m.m. Der forefindes en støvsuger og en trappestige.
Huller i væggen repareres og evt. udskiftning af pærer foretages/en kvittering efterlades i
galleriet med navn, hvorefter beløbet refunderes!

Året rundt:
Vi har nedsat et januar – udvalg, som vil arbejde med en separat-udstilling hvert år i januar,
udvalget består i 2013 af
Gitte Klokker og Anne-Mette.
Februar har hidtil været forbeholdt ”Kunst i børnehøjde” og alle udstillere har besluttet, at vi
også fremover forsøger at reservere februar til børn og unge. I denne forbindelse har vi også
nedsat et februar-udvalg bestående af Helle Esbo og Helle Kirk.

Påskeudstilling med fernisering lørdag før Palmesøndag, 2014, den 12. april kl. 11.00
Alle årets udstillere inviteres til at deltage med 1-2 værker, værkerne afleveres torsdagen før
ferniseringsdagen mellem kl. 16 og 18 i galleriet. Der er nedsat et ophængningsudvalg for
påskeudstillingen i 2014 er det:
”Som vinden blæser” v/ Ane, Gitte, Johanne, Kirsten, Lene og Mariane
Open by Night i 2014: Afholdes 3 fredage i løbet af året, hvor byens butikker har åbent om
aftenen, og hvor der er flere arrangementer rundt i byen. Datoerne er fastsat til den 2. maj,
den 22. august og den 31. oktober.
Nytårskur: Vi har en lille nytårsammenkomst på sammenskudsbasis den første fredag i
januar med møde kl. 17 forud for spisning, så reserver allerede nu denne dag!
Januar 2014 v/kontaktudvalget

