MEDLEMSERBJUDANDE
Till dig som är medlem i KL.ART

UTSTÄLLNING GALLERI T,
GAMLA STAN
Soloutställning eller samlingsutställning

PERIODER
1.
20-26 maj 2022
2.
24-30 juni 2022
3.
15-21 augusti 2022
SOLO- ELLER SAMLINGSUTSTÄLLNING
Alt. 1
Vill du hyra hela galleriet bokar du två platser.
Alt. 2
Vill du hyra galleriet med en specifik konstnär
bokar du två platser på samma datum vid 		
bokningstillfället.
Alt. 3 Vill du hyra en plats, blir du del av en 		
samlingsutställning tillsammans med en annan
konstnär, som också är medlem i KL.ART
YTA
Ytan är 32 kvm med ca 14 löpmeter upphängningsyta plus
fyra rejäla fönsterbänkar. Det finns även några podier som
man kan ställa konstverk på. Ytan delas på två konstnärer
eller kan hyras av en person.

LÄS OCKSÅ INNAN DU BOKAR:
NYCKEL
Nyckel till galleriet överlämnas vid
överenskommen tidpunkt.

KOSTNAD
Samlingsutställning för 2 konstnärer:
3000 SEK / per konstnär
0 % i provision

FÖRSÄKRINGAR
Galleri T eller Konstlobbyn har ingen
försäkring som täcker personskador eller
skador på enskild egendom till följd av
inbrott, skadegörelse eller annan händelse
och kan alltså inte krävas på ekonomisk
ersättning.

HÄNGNING
Hängning utförs av utställaren. Galleriet är utrustat med
galleriskenor med flyttbara krokar. Spikar och
fästkuddar får inte användas.
ÖPPETTIDER
Du/ni bestämmer när du vill ha vernissage och vilka tider du
vill hålla galleriet öppet. Galleri T eller Konstlobbyn kommer
inte närvara under öppettiderna utan konstnärerna
ansvarar själv för närvaro när galleriet är öppet.
BOKNING
Bokning sker på konstlobbyns hemsida.
Anmälan är bindnade och betalning sker vid
bokningstillfället. Notera att man kan INTE boka/reservera
plats via mail utan enbart via hemsidan.

ORDNINGSTÄLLANDE AV LOKAL
Utställaren svarar för att sista hyresdagen
före kl. 19.00 dammsuga, svabba
golvplankorna med kallt vatten och
såpa, dammtorka fönsterbräden och
andra ytor, diska skålar, torka ur kylskåpet
och göra rent på toaletten.
Utställaren kan bli ersättningsskyldig om
skador eller stölder
uppstår i galleriet eller på inventarier.

Välkomna att boka din
nästa utställning på
konstlobbyn.se
Hälsningar
Stefan, Denize & Camilla

KONSTLOBBYNS ROLL
Konstlobbyn förmedlar utställningsplatser
som en service till medlemmar i KL.ART.
Efter bokning, godkännande av avtal och
bekäftelse bestämmer Konstnären tid för
överlämning av nyckel etc. med Galler T.
ERBJUDANDET
Erbjudandet gäller enbart för medlemmar
i Kl.ART.
Medlemskap tecknas från 110 SEK / mån
eller 1200 SEK/ år HÄR

