Utställningskontrakt
Utställarens namn:

……………………………………………Personnr : ………………

Adress: ………………………………………………………………………………………
E-post: ………………………………………………………… Telefon:…………….........
Utställningstid: ………………………………… ……………………………………………
Gallerihyra:

4500:-

Annan överenskommelse: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Hyran betalas i förskott senast 1 månad före utställningen. Kontraktet är bindande.

Bankgironummer:5712-3002
Utställaren betalar samtliga fraktkostnader, ev. fullvärdesförsäkring av verken, självrisk samt skadekostnader.
Galleri1 ombesörjer annons på galleriets egen hemsida och sociala medier OM text/ bild skickas till
bodvill@hotmail.com. Utställaren själv står för all annan annonsering, marknadsföring och vernissagekostnader .
Galleriets logotype måste användas i allt marknadsföringsmaterial. Galleriet kan tillgodose utställaren med logotypen samt kopieringsunderlag för affisch. Logotypen kan även kopieras från hemsidan:
www.galleri1.com
Utställaren ansvarar för hängning och nedplockning av utställningen, samt för nyckel till Galleri1, som finnes och
skall återställas till nyckelgömma utanför galleriet. Tappar utställaren bort nyckeln får denne stå för kostnaden vid
låsbyte på Galleri1.
Utställaren ansvarar för bevakning av galleriet. Fria öppettider mellan 8.00- 22.00. Efter utställningens slut ska
lokalen städas. Utställaren ska lämna lokalen senast torsdag 12.00 vid hyrestidens slut. Ny hyresgäst får tillträde
till lokalen torsdag 13.00 vid hyrestidens början. Se även ordningsreglerna i Galleriet. Vintertid ansvarar
utställaren för skottning och sandning utanför entrén.

Frågor besvaras av Johnaz Bäckman, tfn: 070-316 24 33, e-post: johnaz.backman@gmail.com

Datum ………………………………………………….
Galleri1:s underskrift
……………………………………………………………

Utställarens underskrift:
……………………………………………………

Information:



Reportage: Kontakta vår lokala tidning, Norra Västerbotten. Pressansvarig för kultur
är Maria Wallin, telefon 0910-57792, e-post: kultur@norran.se. OBS! Kontakta
tidningen i god tid så de kan planera reportage. (Ca 2 veckor innan.) Även
Megafonen och/eller Skellefteåguiden kan vara värt att fråga.



Vernissage: förslagsvis på lördagar mellan ca 11-15



Föreslagna öppettider: Helg 11-15 och vardagar (tis-tors) 17-19



Facebook/Instagram: Galleri1 har en Facebooksida och ett Instagramkonto där vi
informerar om vad som händer på Galleriet. Vill ni att vi ska skriva något om er
utställning så maila information och bilder till Charlotte Widmark på adressen
bodvill@hotmail.com



Affischering: Vår egen gatupratare kan användas och ställas vid trappnedgången. I
övrigt finns anslagstavlor t ex på stadsbiblioteket, pelaren på torget vid Swedbank,
Muséet på Nordanå och inne på Turistbyrån. Annonsera även på Megafonens
hemsida, samt visit skellefteås hemsida, genom att maila din affisch till:
info@visitskelleftea.se



Boende: Behöver ni boende så rekommenderar vi att besöka
www.skellefteaonline.se Där hittar ni allt från vandrarhem till hotell.
Övernattning i lokalen är ej tillåten.



För allas trevnad och för att lokalen ska hållas trevlig och fin så spikar vi inte i
väggarna. Även trappnedgången och utomhus ska hållas städad. All konst hängs från
taklist. Tråd för upphängning tar utställaren med själv.



Podier finns att tillgå i lokalen.



Vintertid ansvarar utställaren för skottning och sandning utanför entrén.



Parkeringsplats finns att tillgå i anslutning till lokalen.



OBS! Var försiktiga när ni vrider våra spotlights i taken. Det är lätt att vrida
sönder dom.

