
galleri ALVA
Region Västerbotten/Västerbottens läns landsting

Utställningskontrakt

Du inbjuds att ställa ut på galleri ALVA i Norrlans univeritetssjukhus, Umeå. Galleriet är en del av ALVA kultur som 
också inrymmer bibliotek och videohörna.

Konstnär:
Utställningstid: 
Vernissage:
Utställningslokalen ska vara återställd för hängning av ny utställning:
Utställningsersättning       5 000 kr
Medverkandeersättning   11 500 kr
Summa    16 500 kr (exklusive ev. moms)
Fakturering, se särskilda anvisningar.

Ditt åtagande:
Sex veckor innan utställning ska du skicka en högupplöst bild för vernissagekort och affisch. Vi formger efter en given 
mall. Du får själv 20 kort där landstinget står för portot. Utöver dessa får du betala porto själv. Vi trycker 100 vernissa-
gekort och affischen trycks i 15 ex i stående A3 format.

Två veckor innan utställning ska följande skickas till utställningsansvarig via e-post:
Ett pressmeddelande som beskriver din biografi, ålder, födelseort, utbildning, hur länge du varit verksam och annat 
som kan vara av intresse. Beskriv också din utställning, idébakgrund, material m.m. Utställningen ska ha en titel och 
CV och ett pressfoto bör bifogas.

Du kontaktar mig i god tid om det är något speciellt arrangemang eller utrustning du behöver inför utställningen.
Du skriver en lista över dina verk.
Du hänger utställningen tillsammans med utställningsansvarig. Basutrustning ed verktyg finns i galleriet.
Du plockar ner utställningen efter utställningstidens slut och återställer lokalen i ursprungligt skick, spacklar och målar 
ev. hål i väggarna.

Vårt åtagande:
Vi tillhandahåller lokal med snygga väggar.
Vi hjälper till med speciella arrangemang, eller utrustning, som vi kommit överens om.
I mån av tid trycker landstingets grafiska enhet vernissagekort och affisch utifrån din digitala bild.
Vi bekostar ett begränsat antal utskick via post.
Vi ombesörjer pressmedelande till lokala tidningar, TV och interna medier.
Bibliotekspersonalen på ALVA tar emot önskemål om inköp från besökare, antecknar kontaktuppgifter.
Ingen provision tas vid försäljning.
Vi bjuder på dryck och tilltugg vid vernissagen.
Vid vernissagen presenterar utställningsansvarig din utställning och vi har ett samtal om din konst.

Kontraktet som är upprättat i två exemplar ska undertecknas och ett ex. skickas till utställningsansvarig:
Peter Lundström
Sörfors 161
905 88 Umeå
Tel: 070 598 94 36
e-post: jarl.peter.lundstrom@gmail.com

xxx         Umeå

Konstnärens underskrift       Utställningsansvarig    
  


