INVITATION
til FFKK-medlemmernes Åbne Udstilling ”KIG19”
i ”Den Røde Lade”
i samarbejde med foreningen KULTURLANDSBYEN 6300

Tid:

11.05.2019 – 23.06.2019 (begge dage inklusive)

Sted:

Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Åbningstider:

lørdag kl. 11 – 17 og
søndag og helligdage kl. 11 - 17

Fernisering:

Lørdag, d. 11. Maj 2019, kl. 15
Åbningstale: Erik Lauritzen, borgmester Sønderborg Kommune
Musik: Fredericia Spillemandslov

Tilmelding:

Forpligtende tilmelding på tilmeldingsblanket (vedhæftet)
senest d. 15. April 2019 hos Inge Olsen ingeolsen04@gmail.com

Udstillingsgebyr:

100.- DKK, som betales på

Sydbank Gråsten, Konto nr. 8060 - 0177143
DK57 8060 0000 1771 43, BIC: SYBKDK 22

Senest den 6. Maj 2019
Prisskilte:

Ved aflevering bedes udfylde prisskilte til værkerne.
ffkk-prisskilte ligger klar

Indlevering af værker:
Onsdag, d. 8. Maj 2019, kl. 17 - 18
Der må afleveres 4 store værker eller 6 små værker,
og vi garanterer for at udstille mindst 2 værker
Afhentning af værker, som ikke udstilles:
Lørdag, d. 11. Maj 2019 til fernisering
Endelig afhentning: Søndag, d. 23. Juni 2019 kl. 17 – 18 (finisering)
Af hensyn til de besøgende kan afhentning ikke ske før kl. 17
Bemærk:

Alle værker skal være monteret med øskner i hver side, placeret
således, at de ikke beskadiger andre værker.
Foreningen hæfter ikke ved eventuelle skader.

Forsikring:

Forsikring bør tegnes af indsenderen selv, dette gælder også under
transporten. FFKK kan ikke tage ansvar for eventuelle skader.

Obs: Laden er ikke varmet op.
Salg:

Foreningen beregner 15% ved salg.

Vi beder de kunstnere, som endnu ikke har gjort det, at sørge for materiale om sig selv,
som kan ligge fremme under udstillingen (i A4-format, således at det kan sættes ind i
FFKK-ringbind)
Du bedes sende din egen hjemmeside til Inge Hingst Christensen ingehc@gmail.com
for at den kan vises på FFKKs hjemmeside.

Alle kunstnerne er velkommen til at være med, mens udstillingen er åben.
Gerne aktivt.
Staffelier står til rådighed.
Opsyn på udstillingsdagene, helst 2 personer ad gangen. Se vedhæftet vagtplan

Med venlig hilsen
FFKKs bestyrelsen

Vedlagt er
- vagtplanen med datoer for opsyn og
- tilmeldingsblanket

