
Informasjon til Juletorgets deltakere i Galleri Jessheim i desember 2018
Arrangør
Det er Ullensaker kunstforening som arrangerer Juletorget. Juletorget er en del av 
Storsenterets utearrangement på Torget.

Deltakere
Det er ca. 30 stykker som har meldt seg på til Juletorg inne i galleriet! Flott!
Listen over deltagere, vedlegget, viser hvordan disse fordeler seg på de enkelte dagene.

Rigge Juletorget
Fredag 30.nov kl 17 - 20:
Galleriet er åpent og klargjort for Juletorg. Dvs. at bord, m.m. er satt opp, og 
Juletorgkomiteen vil være til stede og hjelpe til.
Komiteen har ikke fordelt plassene på forhånd.
Hver deltager får et halvt bord hver, gulvplass, veggplass og eventuelt staffeli.
Ha med en lapp, A4/A5, med tydelig navn og telefonnr og info om betaling.
Denne festes foran på bordet på din plass, som du finner deg når du kommer.
Ta gjerne med en duk e.l. til å ha på bordet! 
Vi prøver å få til at deltagerne kan kjøre ned på plassen foran galleriet for av- og pålessing.
Dersom det er noen som absolutt ikke har anledning denne kvelden, så meld det til Gerd 
Bogstrand, og vi skal se på muligheten for å åpne noen timer på lørdag 1. des for levering.

Åpningstider
2. des kl 1400: Juletorget åpner dørene, og så er vi i gang.
Åpent:
2. des: Kl 14 - 18
8., 9., 15., og 16.12: Kl 13 - 17 alle dagene.

Betalingsordning
Hver enkelt deltaker er ansvarlig for eget salg. Det er ingen provisjon til kunstforeningen, og 
dermed står dere helt fritt til å velge betalingsmåte for kunden.

Ansvar og tilstedeværelse 
Det den enkelte deltaker medbringer til Juletorget er på eget ansvar. Likeså om dere velger å
samarbeide om tilstedeværelse og salg. 

En  fra kunstforeningens styre vil være til stede alle 5 dagene, slik: Roald 2., 8., 9. Marit: 15. 
Hanne-May 16. Styrets ansvar er å låse opp i forkant av åpningstiden og stenge ved 
åpningstidens slutt, se til at alt er OK underveis og når galleriet forlates, samt sørge for kaffe 
og pepperkaker i kaffekroken.

Markedsføring
Juletorget vil bli markedsført av kunstforeningen på samme måte som kunstforeningens 
utstillinger. Dvs.  med pressemelding til avisene, i RBs Det skjer og i Jessheimpuls sin Hva 
skjer, på facebook,  med invitasjonskort og plakater og gjennom Jessheim Storsenter sine 
markedskanaler.



Låsing av galleriet mellom åpningsdagene
Galleriet blir låst og holdes stengt for besøkende mellom åpningshelgene.

MEN:
Hva kan vi gjøre for å skape litt julestemning inne i galleriet? Den fine plakaten som er laget 
innbyr jo til julestemning. Har dere noen kreative ideer? (Duker, lys, påkledning, musikk osv.)
Da ønskes alle et vellykket arrangement!

Juletorghilsen fra Gerd Bogstrand.


