
 ANNONSE 

SPENTE: Roald Nilsen fra
Ullensaker kunstforening,
May Randi Ekseth fra
Sørum kunstforening og
Nils Kristian Johansen
fra Nes kunstforening
gleder seg til å arrangere
Romeriksutstillingen. Det
er Ullensaker
kunstforening som er
hovedansvarlig for
utstillingen i år, og
Romeriksutstillingen
åpner på Galleri
Jessheim, 12. oktober.
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Stine Strandhaug
Del 1

- Det har vært stor interesse for utstillingen på
Facebooksiden vår. Vi regner med at det blir stor
pågang av folk som ønsker å levere inn sine bidrag til
utstillingen. Det å arrangere dette, er en stor oppgave
og vi snakket mye fram og tilbake om vi hadde
kapastitet til dette. Men det er en veldig morsom
utfordring, så dette får vi til, sier nestleder Hanne-
May Sevendal i Ullensaker kunstforening.

Romeriksutstillingen er en juryert utstilling hvor
mange kunstnere, både amatører og profesjonelle,
ønsker å stille ut sin kunst. De siste årene har det blitt
levert inn over 400 bidrag til juryering. Tidligere år er
det Lørenskog kunstforening som har vært
hovedarrangør av Romeriksutstillingen, og har hatt et
samarbeid med Ullensaker kunstforening.

I år er det Ullensaker kunstforening som har
hovedansvaret. De samarbeider med
kunstforeningene i Nes og Sørum.

- Vi regner med at vi har plass til rundt 100 arbeider, så det er ikke alle som kommer
gjennom nåløyet. Utstillingen skal først vises hos oss på Galleri Jessheim. Det er et
ganske stort galleri. Deretter viser Nes kunstforening halve utstillingen og Sørum
kunstforening den andre halve utstillingen, sier Sevendal.

Årets jury består av Inge Jensen, Mari Krokann Berge og Stig Marlon Weston.

Sevendal innrømmer at det er krevende å arrangere dette.

- Det krever mye organisering og planlegging. Det er mange som leverer inn

kunstarbeider, og alt skal registreres og sorteres til juryering. Men vi har fått

innsyn i hvordan Lørenskog kunstforening har gjort det tidligere og det hjelper

oss veldig, forteller Sevendal.

- Det at vi arrangerer Romeriksutstillingen er et løft for vår kunstforening. Dette betyr
at flere får høre om oss og galleriet vårt, sier Sevendal.

Hun forteller at det ble planlagt ganske sent at de skulle ha dette ansvaret for
Romeriksutstillingen.

- Vi hadde allerede planlagt hele høsten vår da dette bestemt. For å få timeplanen til
å gå opp blir det derfor en stund mellom innlevering og til utstillingsåpning 12.
oktober, uttaler hun.

Romeriksutstillingen:

Er en juryert utstilling for både amatører og profesjonelle.
I år er det Ullensaker kunstforening som er hovedarrangør av utstillingen,

men de samarbeider med Sørum kunstforening og Nes kunstforening.
Man kan levere arbeider innenfor følgende sjangre: foto, maleri, tegning,

grafikk, skulptur, tekstil og andre teknikker.
Innlevering til juryering skjer på Galleri Jessheim, 27. august.
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Klikk for kommentarer

Utstillingen er åpen på Galleri Jessheim fra 12.- 27. oktober, på Galleriet i
Nes kulturhus fra 2.-9. november og på Galleri Blaker Skanse, 2.- 10.
november. 
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