LANDSUTSTILLINGEN 2016, RÅDHUSGALLERIET, BEKREFTELSE TIL GODKJENTE
Kjære NFUK medlem,
GRATULERER, du er videre til 2 juryering!
– se vedlagte oversikt med ditt navn og GODKJENT KUNSTVERK I RØD SKRIFT.
Samme godkjentliste ligger også på http://NFUK.no - Min side – Landsutstilling.
1.juryeringen til NFUKs landsutstilling i Rådhusgalleriet 2016, Oslo Rådhus er gjennomført:
Juryen gjennomgikk i alt 281 innsendte arbeider fra 98 søkere, og derav fikk 54 søkere godkjent til sammen
78 arbeider.
I fagjuryen var Cecilie Broch Knudsen, NBK og Thomas Sæverud, NBK og Kjersti Rahbek Hvamb, NFUK.
For videre deltakelse i utstilling og katalog er deltakeravgiften kr 450,For innlevering se lenger nede i e-posten.
Husk å betale deltakeravgiften – ellers vil kunstverket bli avvist.
Betaling gjøres www.deltaker.no søk på Nfuk.
Velg betaling av: NFUK Deltageravgift LU2016
Frist: innen 6. september 2016.
Utstillingens åpningstider 10-22. september 2016:
Mandag – Fredag: 10-18
Lørdag: 10-18
Søndag: 12-17
Utstillingens siste dag 22.9.: 10-12 deretter henting fra: 12-18.
VAKTLISTEN (vedlagt) er satt opp ut fra påmeldingsskjemaets opplysninger (med forbehold om mulige feil
fra vår side)
Sjekk din vakt og gi oss tilbakemelding om endringer.
Identisk vaktskjema går til Rådhusets resepsjon og derfor bør den være riktig.

Praktiske opplysninger
Årets Landsutstilling i Rådhusgalleriet er ikke salgsutstilling. Men kunstverkene vil bli merket på veggen med
kunstners navn, telefon, e-post. Det blir satt opp bord med mulighet for å legge frem visittkort og kataloger fra
utstillingen. Det blir ikke mulighet til å sette opp andre arrangementer ut over dette felles bordet.
Utstillingskomiteen tar forbehold om å avvise ikke relevant informasjonsmateriell lagt frem på bordet.
Utstillingskomiteen trykker opp plakater og annet informasjonsmateriell til bruk for markedsføring av
utstillingen. Plakat og invitasjonsmateriell blir sendt på e-post til alle deltagerne slik at de kan dele det på
sosiale medier med sine kunder, samt venner & bekjente.

Merking av kunstverk
Alle antatte kunstverk som leveres inn skal merkes på baksiden med: Fullt navn, adresse, telefonnummer, epost, tittel, pris, format og teknikk. Bruk blokkbokstaver. Hvis nevnte opplysninger skrives på en lapp, må du
sørge for at denne lappen sitter festet skikkelig på baksiden av kunstverket.
Antatte kunstverk MÅ merkes som angitt, hvis ikke kan kunstverket avvises.

Oppheng
Alle kunstverk skal ha solid oppheng på baksiden av kunstverket, og det skal brukes ståltråd, øyeskruer eller
tilsvarende solide materialer som oppheng. Kunstverk MÅ følge kravene om tilstrekkelig oppheng på
baksiden av bildene, hvis ikke kan bildene avvises selv om de er antatt.

Forsikring
NFUK har ingen forsikring, og står ikke ansvarlig for kunstverk under transport til/fra utstillingsstedet,
utstillingsperioden eller ved skade eller tyveri av kunstverk. Rådhusgalleriet står heller ikke ansvarlig. NB! Du
står selv ansvarlig for å forsikre dine kunstverk under transport til/fra utstillingsstedet og under hele
utstillingsperioden.

Innlevering
Se eget vedlegg for adkomst.
1 Innlevering av antatte kunstverk finner sted i Rådhusgalleriet , torsdag 08.september kl. 0914. Kunstverk innlevert etter denne fristen vil bli avvist.
Du leverer kunstverkene ferdig utpakket med forsvarlig oppheng og merket på baksiden og tar med deg
emballasje hjem etter utpakking.

2 NFUK SV informerer sine medlemmer om hvor og når de skal levere og hente kunstverkene.
Spørsmål vedr NFUK SV fellestransport rettes til: Eli Oftedal Sømme, mob. 4143 7814,
eliosomme@gmail.com
3 For de som bor langt unna og ikke har anledning til personlig innlevering:
Du må finne alternative løsninger gjennom venner og bekjente som bor på Østlandsområdet, gjerne gjennom
andre NFUK medlemmer som bor sentralt, slik at de kan levere antatte kunstverk på dine vegne.
4 Medlemmer som merket av i påmeldingsskjemaet at de trenger adresse de kan sende til,
kontaktinformasjon i egen epost.
I alle slike tilfeller bes det brukes DØR – DØR LEVERANSE VIA BRING EXPRESS.

Hvordan komme seg til RÅDHUSGALLERIET, Oslo Rådhus.
Hvordan komme seg til Rådhusgalleriet Kart til Rådhusgalleriet: http://kart.gulesider.no/m/aaYmn
Trikk 12 stopper utenfor Rådhusgalleriet på sjøsiden, og stoppet heter Rådhusplassen.
Nærmeste T-bane stopp er Nationaltheatret.
Avlessing: Vi har anledning til å kjøre fram til hovedinngangen på sjøsiden av Rådhusgalleriet og lesse av
kunstverk, men bilen må kjøres bort og parkeres et annet sted.
Parkering: Det er ingen parkering i umiddelbar nærhet til inngangen på sjøsiden;
Nærmeste parkeringsmulighet er på Rådhusets motsatte side, nordsiden. Der er det et begrenset antall
parkeringsplasser mot avgift.
Nærmeste parkeringshus er parkeringshuset i Vika, på oversiden av Aker brygge, mot avgift.
Vi oppfordrer medlemmene til å bruke alternativ transport ved levering og henting av kunstverk, samt
orientere seg ved hjelp av kart
eller annen hjelp om hvordan det er mest praktisk å komme seg til Rådhusgalleriet.

Åpning av utstilling
Dørene åpnes lørdag 10.september fra kl. 14:00
Velkommen til utstilling kl. 14.30
Musikkinnslag v/ Trude Kristin Klæboe og Per Willy Aaserud
Kurator Henriette Sonne forteller om kuratering

Utstillingen erklæres for åpnet
Thomas Wilhelmsen tar utgangspunkt noen av utstillingens kunstverk og setter dem inn i en kunsthistorisk
sammenheng

Offisielt program ferdig ca 15.30
Vernissasjen avsluttes kl. 17.00

Etter vernissasjen
Du inviteres til uforpliktende kunstnertreff (hver enkelt sørger for egen reservasjon)!
Sted: Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge. les mer
på http://www.restaurantlouise.no/Kontakt.aspx
Beliggenhet: Aker Brygge, en av de første restaurantene du kommer til fra Rådhusgalleriet.

Henting av kunstverk
1- Henting av kunstverk torsdag 22.september fra 12-18. Denne fristen MÅ overholdes.
Uavhentede kunstverk er ikke NFUKs ansvar.
2- NFUK SV informerer sine medlemmer om hvor og når de skal levere og hente kunstverkene.
Spørsmål vedr NFUK SV fellestransport rettes til: Eli Oftedal Sømme, mob. 4143 7814,
eliosomme@gmail.com

3- Medlemmer som fikk spesielt avtalt mottaksadresse: Arbeidene returneres fra Rådhusgalleriet via Bring
Express (med mindre annen type henting er avtalt).
Har du spørsmål så kontakt utstillingskomiteen.
Med hilsen
Utstillingskomiteen

ingrid@solesvik.com

Ingrid Solesvik
Kjersti R Hvamb
Stig M. Sandem
Trygve Fjell
Anne Grete Flønes
Gisela Berg

kjersti@hvamb.no
ssandem@online.no
trygvefjell@msn.com
afloenes@hotmail.com
gisela.berg@gotec.no

Tone Herlung Høien

tone.h.h@gmail.com

Hilde Strand
Astrid Hæreid
Anne M Hjelvik

hils2@online.no
ahaereid@gmail.com
anne@mudi.no

leder for komiteen

Kunstnerisk ansvarlig
Materiell markedsføring

