UTSTÄLLNINGSVILLKOR
2017
De senaste åren har sommarutställningens popularitet ökat med rekordmånga
utställare som följd! Detta innebär att väldigt många ska få plats på liten
utställningsyta, så vi ber om förståelse för att de utställningsansvariga måste sovra
bland de inlämnade verken.

Utställningsperiod: 25 juni – 20 augusti, 2017med vernissage 25 juni kl.12-18.
Öppettider: Alla dagar 12:00 – 18:00
Utställningsform: Salong. I Stensalen och utomhus visas verk av våra medlemmar. I
Lilla Galleriet visas två stipendiater från vårt samarbete med HDK och Valand.
Anmälningsavgift: 400 kr. För den summan kan du delta i inomhusutställningen
eller utomhusutställningen eller båda två. Ange vilken/vilka utställningar du vill
vara med i. Inomhus: Alla konstformer – måleri, teckning, grafik, textil, keramik,
skulptur, installationer, video, performance, etc.
Utomhus: Främst skulptur, installationer.
Den som köper ett verk få ta med sig detta direkt efter betalning. Det betyder att
det är bra att vi har ett förråd med verk som ersättning för sålda verk.
Sålda verk kommer ersättas av utställningsansvariga minst en gång i veckan.
Försäkring: Konstnären måste själv ombesörja lämplig försäkring, detta eftersom
det ligger utanför KKV-Bs ekonomiska möjligheter att försäkra alla verk.

Inlämning av verk: lördag den 3 juni 2017 kl. 12:00 – 18:00 (om inget annat
avtalats i förväg)
Max antal inlämnade verk: Det är upp till var och en att bedöma vad som är
rimligt. (En riktlinje kan vara 6 st små eller max 2 st stora verk.) Vi garanterar att
minst ett verk kommer att ställas ut.
Utställare lämnar in en förteckning i två ex, över samtliga inlämnade verk. De
undertecknas och fungerar som kvittens vid inlämningen, det ena exemplaret
behåller KKV-B det andra får utställaren med sig.
Utställare lämnar in kvitton i två ex för varje enskilt verk som inlämnas. Kvittona
ska då vara ifyllda med konstnär, titel, material, pris etc. Det ena exemplaret
lämnas till kund och det andra behåller KKV-B.
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Utställare lämnar in en presentation över sig själva på max en A4, som förvaras i
en pärm så att utställningsvärdar och besökare kan få veta mer om konstnärerna
som ställer ut.
Inga böcker eller kataloger tas emot för försäljning, ej heller vykort. Det är
däremot fritt fram att donera vykort till KKV, då intäkterna från försäljningen
oavkortat går till KKV-B. . Vi undanber oss visitkort och foldrar, allt detta för ett
mer professionellt och enhetligt intryck.
De verk som lämnas in ska vara nya. Samtliga verk ska vara tydligt märkta med
konstnär, titel, material, pris samt utrustade med en färdig upphängningslösning.
Utställningsvärdar. Alla utställare måste vakta två dagar i rad, helst inte med
samma person båda dagarna. Detta för att information lättare ska kunna föras
över mellan vakter. Utsällningshallen får inte lämnas utan värd !
Podier utomhus får konstnären lösa själv. Detta pga att de podier som KKV-B
tidigare ordnat försvunnit och KKV-B har inte resurser att sponsra utställare med
podier de sedan kan ta med sig. Till inomhusutställningen finns nybyggda podier.
KKV-Bs provision: Provision utgår till KKV-B vid försäljning av utställda verk med
25%.
För utställda verk utomhus som fortsätter vara utställda under resten av året gäller
att provisionen ska utgå till KKV-B upp till en månad efter att skulpturen flyttats
från utställningen. För att undvika missförstånd ska kansliet meddelas vid
borttagande av konstverk.
Lotteri: Vi ordnar ett konstlotteri i år också. Vinster till detta emottages tacksamt
vid inlämningen.
I samband med inlämningen organiseras en arbetshelg, dvs den 3-4 juni, då vi
städar överallt inne och ute, gör skyltar lagar vägg mm. Fler arbetsuppgifter
kommer helt säkert dyka upp, så vi behöver alla krafter till vårt Kollektiv!
Utställningsansvariga inomhus är
Elisabeth Åström och Jan-Olof Bengtsson. För utomhusutställningen är Ivan Stuffe
ansvarig.
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EXHIBITIONTERMS
2017
The last couple of years the popularity of the summer exhibitions has increased.
Last year we had a record amount of exhibitors! This means that a lot of artwork
has to share a small space, so we ask for your understanding regarding the work
that the group in charge of selection for the exhibition has to do. This year the
date for submitting your artwork has been changed to give the office a chance to
do all the paperwork required for the exhibition.
Exhibition period: June 25– August 20, 2017 (opening June 25 at 12 pm – 6 pm)
Open: Daily 12 – 6 pm
Form of Exhibition: Member exhibition for KKV-Bs members indoors in Stensalen
and outdoors. In Lilla Galleriet we will show the work of three scholars from our
collaboration with HDK and Valand.
Those who buy art works will be able to take the artwork with them immediately
after payment. This means we will need extra works of art, so we can replace sold
art.

Registration fee: 400 skr.
You can participate in the indoor-exhibition or the outdoor exhibition or both.
Notify us which exhibitions you want to take part in.
Indoor-exhibition will show all kinds of art – paintings, drawings, prints, textiles,
ceramics, sculptures, installations, video, performance, etc.
Outdoor-exhibition will mainly show sculptures and installations.

Submitting your artwork: Leave your artwork at KKV-B Stensalen Sunday June 3,
between 12 – 6 pm (if nothing else is agreed).
Maximum amount of submitted artworks: It is up to you to consider what a
reasonable amount is. We guarantee that at least one of your submitted artwork
will be exhibited.
Have title, material and price ready when submitting. If you are able to print the
submission form and fill it out, it would make the submission work easier. But if you
are not able to do this, forms will be available at KKV-B. The same applies to the
exhibition contract that you need to sign and hand in to KKV-B.

Sida 3 av 4

Exhibition host: In the exhibition terms you need to sign up for a minimum of two
days as exhibition host. You can sign up online at: http://doodle.com/poll/
ifrwszt8v6pd8pkz. Note that there will be two persons as exhibition hosts each
day. The exhibition space can never be left without exhibition host.
Insurance: The artist, he/her must personally provide insurance for his/her
artwork. We are sorry that KKV-B does not have the funds to provide insurance for
every exhibited work of art.
Lottery: We arrange a lottery this year also. Artworks for this are gratefully
accepted!
Storing of submitted artwork: Artwork that doesn’t get a place at the exhibition
will be stored in a locked, blue container with wooden floors behind Stensalen,
they may then come in handy when we need to replace art.
Commission: Commission is payed to KKV-B with 25% of sold artwork.
For artwork exhibited outdoors during the whole year commission has to be paid up
to a month after the artwork has been taken away from the exhibition. To avoid
misunderstandings, the KKV-B office has to be notified when artwork is removed
from the exhibition.
When submitting your artworks, we are organizing a working weekend, June 2-3
2017, at the KKV, meaning cleaning, building signs, do some gardening etc, to
prepare KKV for the Exhibition. Please join for the joy to work together!
Responsible for the indoor exhibition is: Jan-Olof Bengtsson and Elisabeth Åström,
and for the outdoor exhibition is: Ivan Stuffe
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