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Udstillingsaftale mellem Kældergalleriet og 
 
Kunstner: Skriv alle udstilleres navne 
Titel på udstillingen:  
Navne på plakat og presse:  
Hjemmesider:   
Adresser:  
Mailadresser:   
Telefonnumre  
Udstillingssted: Kældergalleriet, Torupvejen 156, Torup, 3390 Hundested 
Udstillingsperiode:   
Udstillingens/Brugsens åbningstider: se åbningstider på www.kaeldergalleriet.dk  
Ophængning/opstilling:  torsdag d. X.X. og fredag d.X.X. 
Åbning/(fernisering?): Lørdag d. X.X. kl. 11-13 
Nedtagning og afhentning af kunstværkerne: Mandag d. X.X. eller efter aftale 
Pris for at udstille 1200 kr. (2020) plus medlemskontingenter  betales senest den X.X på 
konto 0553-105658 Sparekassen Sjælland/Fyn.  
Alle udstillere skal desuden være medlem af foreningen Kunst i Torup (150 kr./år/2021).  
Man kan betale kontingent og udstillingsgebyrer samlet. 
Kældergalleriet har ingen forsikring, der dækker de udstillede værker. 
                     
PR materiale: Pressemeddelelse og plakat betales og udfærdiges af Kunst i Torup med 
mindre andet aftales.  
Senest den dato: X.X. sender udstiller(e)  tekst (inspiration, arbejdsmetoder, tema, 
materialer…), CV og 3 digitale fotos i jpg-format, mindst 1 Mb. og skarpe (når du forstørrer 
billedet på din PC, skal det stå skarpt).  Desuden bedes man, for at sikre de rigtige farver i 
plakaten,  fotografere et lille stykke hvidt og sort papir med på billedet . Hvis der er flere 
udstillere, 3 fotos fra hver. De afbildede værker skal være repræsenteret på udstillingen. 
Materialet sendes samlet til info@kunstitorup.dk sammen med kontrakten. 
 
Ophavsret: De plakater, der er udført for/af Kunst i Torup har Steffen Holm og Susanne Hviid 
ophavsret til. Plakaterne bliver trykt i forbindelse med den aktuelle udstilling og brugt som 
reklame på mail og sociale medier. Øvrig brug kun efter aftale med de 2 nævnte. 
 
Pressearbejde: Kunst i Torup sørger for ophængning af plakater i lokalområdet samt sender 
pressemateriale til de lokale aviser og Kultunaut. Desuden reklamerer foreningen på 
www.kaeldergalleriet.dk og  på Facebook-siden 'Kældergalleriet - under Brugsen i Torup' 
hvor der oprettes Facebookbegivenhed mv. Udstillere er mere end velkomne til invitere, like, 
dele mv. (spørg gerne om vejledning). 
Kunst i Torup udsender en invitation til medlemmer og kontakter (1-2 uger før ferniseringen. 
Invitationen kan selvfølgelig også bruges af udstillerne. 
 
Dokumentation/fotografering af udstillingen: Hvis man ikke har indvendinger, vil Kunst i 
Torup fotografere ved fernisering  og for at dokumentere udstillingen, og vi vil bruge enkelte 
af disse fotos til at reklamere på Kældergalleriets Facebookside. 
 
 

http://www.kaeldergalleriet.dk/


                           

2 

 

 
 
 
Udstillere sørger selv for: 

 Transport frem og tilbage. 
 Udstillingsliste eller labels med priser samt ophængt information om hvordan en 

køber og får kontakt til kunstner. 
 Ophængning/opstilling.  

Der bankes nye søm i væggene for hver ny udstilling, søm og hammer findes på hylder 
i baglokalet.  
Galleriet råder over 10 podier, ca 25 x 25 x 100cm. Flere kan evt. skaffes.  
Sig til i god tid hvis du vil låne podier.  
Galleriets vægge er hvide, og gulvet er lyst. Der er to små vinduer og ellers elektrisk       
belysning. 

 Indkøb til og afholdelse af fernisering. Se også retningslinier ift. corona. 
Galleriet råder over et bord, der kan anrettes på, samt champagneglas, skåle og vaser.  
Det forventes, at I selv er til stede, og det værdsættes, at du gør dine indkøb i 
Brugsen. 

 Kunst i Torup gør galleriet klar til den ny udstiller, fjerner søm, spartler og maler 
mellem hver udstilling. Efter ophængning påhviler det udstillerne selv at sørge for, at 
galleriet er rengjort til ferniseringen.  
I udstillingsperioden renholder Kunst i Torup jævnligt. 

 
For Kældergalleriet                                                      For kunstnerne 

 
Dato: X.X.                                                    Dato:  

              
              Underskrift:                                                                    Underskrift:  
  
ET EKSEMPLAR AF DENNE AFTALE BEDES RETURNERET I UDFYLDT OG UNDERSKREVET 
STAND TIL:   info@kunstitorup.dk  
 
 
 
 


