KUNST I JYLLINGE 4040 FRA DEN 7. – 9. maj 2021

Udstiller invitation
Vi afsluttede kunst 4040 i september 2020, grundet Conora, men i 2021 bliver det 3. gang vi
gennemfører kunstudstillingen.
Igen satser vi på en bred vifte af kunstner og stilarter, og flere fra år 2020 vil deltage i 2021.

I forbindelse med kunstudstillingen og for at skabe opmærksomhed.
I januar 2021 inviterede vi de 2 skoler i Jyllinge dvs. 3. klasse, hvor de har lavet en collage, der udstilles i
JyllingeCentret.
Den bedste klasse vinder en event oplevelse.
Vinderen udtrækkes fredag 6. maj kl. 17.00, af en lokal kendt person i Roskilde.

Som udstiller, har du muligheden for at inviterer kunstforeninger, mfl. til fernisering fra
torsdag 6.maj.kl. 18.00 til 20.00
Fredag den 7. maj sendes klassen der vinder af sted kl. 10.00 fra JyllingeCentret (dette er et ønske afhængig
af sponsorer) og kommer retur kl. 17.30, hvor de bliver afhentet af deres forældre.
Dette vil bliver udnyttet.
Netop for at skabe opmærksomhed på udstillingen og din kunst.
Åbningstider:
Torsdag den 6. maj 2021 åbner med fernisering et inviteret publikum. Kunstforeninger. Dem som du kender og
pressen.
Fredag den 7. maj fra kl. 10.00 – 18.00 en kendt person og instutioner og kunstforeninger er inviteret og info
til pressen.
Lørdag den 8. maj fra kl. 10.00 - 14.00 en kendt person trækker et gavekort p kr. 3.000,00 mæssigt har vi valgt
Standene bliver som følger:
S1
7 stande opbygget i armeringsjern, lukket på 3 sider uden loft.
Mål: L 400 X D 300 cm +/3 stande på torvet, 2 stande i alleen og 2 stande i forbindelse med mæglerne.
Hver stand har fremført 230/50/1 1. styk. Excl. lys
S2
7 stande opbygget i pavilloner, lukket på 2 sider, med loft
Mål: L 300 x B 300 cm.

Hver stand har fremført 230/50/1 1. styk. Excl lys
3 stande på torvet, 2 stande i alleen og 2 stande ved mæglerne.
S3
7 stande opbygget i pavilloner, lukket på 3 sider, med loft.
Mål: L 300 x 300 cm.
Hver stand har fremført 230/50/1 1. styk. Excl lys
3 stande på torvet, 2 stande i alleen og 2 ved mæglerne.

Markedsføring:
I år vil vi markedsføre kunst 4040 via intuitioner, Facebook, Messenger, Linkind, annoncer i omegns aviser,
KultuNaut, Jyllinge Event, Roskilde Basen, Roskilde kunst, Instragram, Roskilde,biblioteker
og Turistinformation og din indsats.
Kendis til at deltage i åbning, sende børnene afsted og udtrække kunstprisen 2021. Der udarbejdes presse
info før under og efter og prøver igen med TV. Der trykkes flyers og plakater (du skal bestille hvor mange).
Vores opfordring til dig som udstiller, er at du kontakter dit netværk og dine kulturelle forbindelser, udnyt dem.

Vagt:
Der vil blive etableret hundevagt tors- og fredag indtil centret lukkes, herefter overtager Securitas opgaven,
vi kan ikke som arrangør påtage os ansvaret, såfremt der skulle ske skader eller tilsvarende, her er det din
forsikring, der dækker.
Kort etc.
Der er 2 kortterminaler i centret begge i forbindelse med udstillingen.
Restauranter etc.
I 2021 vil der ikke blive indgået aftaler med de lokale restauranter, da der var udstillere som har udestående,
Der er følgende i centret 2 pizzariaer, Sussi, Japansk food, Smørrebrød og en pølsevogn.
Parkering og opstilling:
Bemærk din stand placering, om du skal holde syd for centret, eller nord eller Øst, du vil modtage info omkring
dette før udstillingen.
Der er fri parkering.
Priser:
Prisen bliver i år kr. 1.000,00 pr. stand, såfremt der er 2 udstillerede skal der tillægges kr. 300,00, til
markedsføring etc. da vi kom ud med et mindre underskud i 2020 og der skal extern hjælp til at opbygge og
nedtage standene, samt vagter.

Forbehold:

Da vi lever i en ikke kontrolleret verden og bliver pålagt krav med jævne mellemrum, grundet Corona og
samlings påbud, foreholder vi os retten til at udsætte Kunst 4040. Og udstillingen vil blive fremrykket med
hensyntagen til andre udstillinger.

Tidsfrister
Af hensyn til en fornuftig planlægning og udnyttelse af mulighederne. Vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt.

Betaling:
Ved bestilling 50 % og rest 1. april 2021, din reservering er først gældende ved registrering af indbetaling.
Kontakt:
Du er altid velkommen til at kontakte mig 30 115 974 mail. mogens.horby@gmail.com
Info:
Der vil blive forsøgt at opbygge en cafe miljø omkring udstillingen til svarende er vores altid gode supporter
Kvickly, leverandør til fernisering og kaffe/the under udstillingen. ( der aftales en gruppe) der varer tager denne
funktion.
Jeg henstiller igen til at stole og borde sættes på plads OG affald fra frokost etc. fjernes fra området

De bedste hilsner
Mogens Hørby

Tilmelding Kunst i Jyllinge 2021
Jeg tilmelder mig Kunst i Jyllinge centret
Navn:________________________________________
Adresse:____________________________________
Post nr: ____________
Tlf.:
____________
Mail: _______________________________
Web: www.__________________________
Jeg ønsker stand placering
og stand type
Hvad udstiller du:________________________________________
Du vil efter din tilmelding blive kontaktet af vore Webmaster omkring foto etc.
Din tilmelding er først bindende når din indbetaling er registreret
Bank:
Sydbank A/S. 4000 Roskilde
Reg. Nr: 6819
Konto nr.:0001124475

De bedste hilsner

Mogens og Hanne
Korvetvej 2. 4040 Jyllinge
Mobil + 45 30 11 59 74
mail.mogens.horby@gmail.com
www.keramik-hoerby.dk
www.kunst4040.dk

www.jyllingecentret.dk

