
 

 
       

 

 

Praktiske oplysninger 

 

Betaling for standen sker til: 

Reg. nr./konto nr.: 9712 4110161293 i Vestjysk Bank 

eller  

MobilePay nr.: 148827 

Husk at skrive afsender navn. 

Betaling senest 30. april 2022. 

 

 

Til brug ved omtale i kunstnerkataloget og på hjemmesiden beder vi dig venligst snarest 
og ligeledes senest 30 april 2022: 

- Et portrætfoto af dig selv 
- En kort tekst (max 70 ord) der fortæller lidt om dig selv som kunstner 
- Et foto af et af dine værker 

Materialet sendes til art@billundkunstforening.dk 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Adser Leick på e-mail 
art@billundkunstforening.dk 

 

 Fredag 
16.9.2022 

Kl. 13.00 - 19.00 Kunstnerne ophænger/opstiller deres værker 

Lørdag 17.9.2022 Kl. 11.00 Fernisering med åbningstale af formanden for 
Kulturudvalget i Billund Kommune, Simon N. Jørgensen 
Kl. 17.00 Udstillingen lukker 

Søndag 18.9.2022 Kl. 10.00 - 16.00 Udstillingen er åben. 
Kl. 16.00 - 18.00 Kunstnerne nedtager deres værker 

 

Fredag den 16. september  

Henvend dig ved indgangen for at blive registreret 

mailto:art@billundkunstforening.dk
mailto:art@billundkunstforening.dk


 

 

 

 

Her du får udleveret: 

Navneskilt til dig selv og evt. hjælper – bæres under hele udstillingen 

S-formede kroge og tynd ståltråd til brug ved ophængning af værker kan lånes efter 
behov. Krogene anbringes i en metalskinne øverst på standvæggene. 

Medbring evt. eget udstyr til at ophænge dine værker i og måske en skævbider. 

NB!!Der må IKKE bores eller slås søm i standvæggene, anvendes tegnestifter 
eller sættes tape o.l. på væggene. Beskadigelse af standvægge ved overtrædelse 
heraf, medfører erstatningskrav fra udlejers side. 

Markedsføring: Udstillingen vil blive omtalt i lokale aviser, med plakater og på 
www.billundkunstforening.dk. Plakater og opslag til brug ved din egen markedsføring kan 
downloades på hjemmesiden. 

Vi markedsfører også udstillingen på Facebook og opfordrer dig til at dele relevant 
information herfra med dine FB-venner. Husk at nævne, at adgang til udstillingen er 
gratis! 

Salg: Du er velkommen til at sælge dine egne udstillede værker uden provision til 
kunstforeningen. 

Overvej indretningen af din stand. En stand med et passende antal udvalgte værker 
præsenterer sig bedre end en overfyldt stand. Opbevar evt. ekstra værker i din bil og ikke 
i en stak på gulvet. 

Parkering: der udleveres parkeringstilladelse 

Forplejning: Cafe Bonita holder åbent i weekenden med et begrænset udvalg af 
sandwich, drikkevarer, kaffe, te og kage. 

Se Standoversigter andetsteds på hjemmesiden. 

http://www.billundkunstforening.dk/

