
Invitation til efterårsudstilling
den 15.-17. oktober 2016 i Den gamle biograf

Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg
alle dage fra kl. 11-16

Udstillingen er en ucensureret medlems-
udstilling. Deltagelse er gratis. 
NB: Kunstnere som sælger kunstværker 
under udstillingen betaler 10% af salget til 
foreningen.

Det er muligt at udstille maleri, tegning, 
akvarel, fotografi, collage, grafik, keramik, 
skulptur, glas etc. Værkerne udstilles på 
eget ansvar.

Fredag den 14. oktober kl. 14 
ophængning af værker

Lørdag den 15. oktober kl. 11-13 
fernisering

Søndag den 16. oktober 
fortsat udstilling

Mandag den 17. oktober kl. 16 
Udstillingen slutter, nedtagning, 
fælles oprydning og evaluering.

Tilmelding
Jens Christian Jensen
mail.: j.christian@get2net.dk
Tilmelding efter ”først til mølle princippet”.

Tilmeld dig med værker, som ikke tidligere 
har været med på foreningens udstillinger. 

Der er plads til 28 kunstnere og kunst-
håndværkere plus et børnehjørne. 
Kunsthåndværk udstilles på balkonen, og 
øvrige værker i salen og underetagen.
Udstillerne ophænger egne værker, som er 
klargjort med øskner, snor samt navn på 
bagsiden.

Udstillingsgruppen forbeholder sig ret til 
ændringer af hensyn til udstillingens 
helhed.

HUSK: Det er muligt at udstille både salen 
og i underetagen.

Salen
Her er der plads til 25 billedkunstnere, som 
hver får tildelt 1,80 m vægbredde (NB: 
Dette er incl. afstand  mellem værker og 
afstand til naboen). 
Værkerne må max være 80 cm i højden. 
Der skal være 10-15 cm mellem værkerne. 
Flere værker under 30 cm i højden, skal 
samlet være monteret på en plade, en 
ramme eller lignende. 

Vi trækker som vanligt lod om pladserne.
Ved tilmelding skriver du, hvor mange 
malerier du tager med og hvor store de er.

Underetagen
Større værker henvises til underetagen, 
hvor arbejdsgruppen anviser plads.

Balkonen
På balkonen vil der være afmærket, hvor 
meget du må fylde, vi ser gerne en 
kunstnerisk opsætning af værkerne.

Af hensyn til et vellykket ophængnings- og 
udstillingsforløb er der som tidligere brug 
for smidigt samarbejde fra alle, og det 
forventes, at udstillerne skriver sig på 
vagtplanen, der vil være fremlagt i salen.

FNYK sørger for navneskilte, 
elefantsnot mv. samt traktement mv. i 
forbindelse med fernisering.

I forbindelse med ferniseringen vil der 
være lodtrækning blandt gæsterne. 
Hvem har lyst til at donere et lille værk?
Giv venligst besked ved tilmelding. Tak.

Venlig hilsen

FNYK

Vi ses i
Fredensborg Ny Kunstforening         www.fnyk.dk

mailto:j.christian@get2net.dk

