
Ullensaker

Kunstforening

ROMERIKSUTSTILLINGEN 2019

AVTALE OM DELTAKELSE 

Utstillingssteder og perioder
12. – 27. oktober i Galleri Jessheim, hele utstillingen vises.
2. – 9. november i Galleriet i Nes kulturhus, halve utstillingen vises.
2. – 10. november på Galleri Blaker Skanse, halve utstillingen vises.

Undertegnede ønsker å delta med ___________ arbeider. Jeg har lest avtalen og er kjent med 
de plikter og rettigheter jeg har som utstiller.

Deltakelse

• Det kan innleveres inntil tre arbeider i to faggrupper. Ingen arbeider må være større 

enn 2 x 1,5 m.
Faggruppene er maleri – tegning – grafikk – foto – skulptur – tekstil og andre 
teknikker. 
Det kan ikke innleveres videokunst og installasjoner.

Ansvar

• Arbeidene er forsikret fra innlevering tirsdag 27. aug. fra kl 1600 til avhenting innen 

tirsdag 12. nov. kl 2000. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for spesielt skjøre arbeider 
som f.eks. skulptur i gips eller ubrent leire. 

• Innleverte arbeider må ha ferdig montert anordning for oppheng. På arbeidets 

bakside må det ikke stikke ut øyeskruer eller noe annet som hindrer at arbeidene 
stables mot vegg. Skulpturer må være montert på fot.

• Ved eventuelt skadeoppgjør fratrekkes 30 % provisjon fra salgsprisen.

Innlevering

• Jeg vil sørge for at arbeidene leveres i Galleri Jessheim tirsdag 27. aug. i tidsrommet kl 

1600 – 2100. 

• Denne avtalen og innleveringsskjemaet fyller jeg ut på forhånd. 

• Arbeidene merker jeg tydelig med navn, adresse og tittel på arbeidene. (Det blir ikke 

sendt med klistrelapper, merkingen må den enkelte sørge for selv.) 

• Emballasjen oppbevarer jeg hjemme i utstillingsperioden og tar den med ved henting 

av ikke solgte arbeid. 

Juryering
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• Arbeidene juryeres av en profesjonell jury på tre medlemmer.

 
Henting

• Arrangøren legger ut på utstillingens Facebookside hvilke arbeider som blir antatt. 

• Evt. arbeider som ikke blir antatt skal jeg hente søndag 1. september kl 1200 – 1600 

eller mandag 2. september kl 1600 – 2000 i Galleri Jessheim. 

• Antatte arbeider som ikke er solgt vil jeg hente etter utstillingenes slutt mandag 11. 

november kl 1600 – 2000 eller tirsdag 12. november 1600 – 2000 i Galleri Jessheim.

• Arrangøren har ikke ansvar for uavhentede arbeider. Arbeider som ikke er hentet 

innen én måned etter utstillingenes slutt tilfaller arrangøren. 

Salg

• Antatte arbeider selges til oppgitt salgspris. Provisjonen til arrangøren er 30 %. 

• Oppgjør for solgte arbeider vil skje snarest mulig etter utstillingens slutt. 

Kontakter
Ullensaker kunstforening: 

Roald Nilsen. Tlf 479 70669. E-mail: roalni@online.no.

Hanne-May Sevendal. Tlf 911 95045. E-mail: hsevendal@gmail.com.

Marit Lødemel. Tlf 952 40648. E-mail: maritlodemel@hotmail.com.

Sørum kunstforening: 
May Randi Ekseth. E-mail: mayra@online.no

Hanne Romàn: hroman68@gmail.com

Nes kunstforening:

Trude Elstad. E-mail: elstadtrude@  gmail.co,

Nils Johansen. E-mail: nils@nilsjohansen.com

___________________________________________ ________________ 2019    
Sted Dato

____________________________________________________________________       
Kunstnerens navn med BLOKKBOKSTAVER  

_____________________________________________________________________
Kunstnerens underskrift
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Ett eksemplar av denne avtalen leverer jeg ved innlevering av mitt/mine arbeid. 

Det andre eksemplaret beholder jeg selv.
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