TIDENS KUNST 2019
Kimbrernes Y`s Men`s Club, Aars
arrangerer sin 14. kunstmesse i
Messecenter Vesthimmerland,
Messevej 1, 9000 Aars

den 15. – 17. februar
Du inviteres til at deltage i denne kunstmesse sammen
med en række andre spændende kunstnere.

Vi tilbyder en stand med gode lysforhold, væg og gulvplads til din udstilling, og en god og hyggelig
kollegial stemning blandt udstillerne.
Prisen for at deltage med en stand kan du se på vedlagte tilmeldingsskema.
Udover standlejen donerer du et af dine egne værker eller en donation på minimum 500,-kr.
De donerede værker vil blive gevinster i udstillingens tombola eller lignende.
For hver facademeter er der opsat et stk. spotlampe som er med i prisen.
Ekstra lys, borde, stole m.v. skal bestilles og afregnes direkte med Messecenter
Vesthimmerland, Aars. Bestillingsskema udsendes senere.
Du må gerne sælge dine værker på udstillingen. Der skal ikke betales provision af dit salg til
arrangørerne.
Eventuel forsikring af værker er udstillers eget ansvar.
Du skal selv sørge for opstilling af dine værker og kun egne værker må udstilles.
Du må ikke reklamere for andet end din egen kunst.
Vi forventer, at du gennem nogle år, har fået en del udstillingserfaring fra tidligere
kunstudstillinger, samt at du ikke opbygger en salgsbod med brugskunst og andet
uvedkommende.
Tidens Kunst markedsfører udstillingen, gennem aviser og radio.
Da der er plads til ca. 80 stande på udstillingen, kommer man med efter
først til mølle princippet. Bliver der overtegnet, vil vi informere om, at du er optaget på en
venteliste.
Har du lyst til at deltage i udstillingen, beder vi dig udfylde og returnere medfølgende blanket.
Gerne på mail, hvis du kan.

Af hensyn til stand tegning og online udstillerkatalog vil vi gerne have din tilmelding
medfølgende et billede af dig og et af dine kunstværker inden 10. december 2018.
Herefter kan det ikke forventes at komme med på stand oversigten samt online udstillerkatalog.
Det har været interesse for at opbygge specielle stande. Det vil vi prøve at efterkomme i 2019.
Der skal påregnes en merpris for speciel opbygning. Forhør nærmere.
Eventuel lejet gavl på 4 meter 500 kr. Placering vælges af udlejer.

Tidsplan for udstillingen:
Fredag, den 15. februar

Lørdag, den 16. februar

Søndag, den 17. februar

Kl. 10.00 – 16.00

Opstilling af egne værker

KL. 16.00 – 17.00

Standene godkendes

Kl. 17.00 – 20.00

Messen åben

Kl. 18.30 -

Fernisering

Kl. 09.00 – 10.00

Åben for udstillere

Kl. 10.00 – 17.00

Messen åben

Kl. 09.00 – 10.00

Morgenmøde for udstillerne med
kaffe/te og rundstykker

Kl. 10.00 – 16.00

Udstillingen åben

Kl. 16.00 – 18.00

Standene ryddes

Bemærk: lørdag holder vi åben til kl. 17.00.
Medlemmerne i Kimbrernes Y`s Men`s Club, Aars yder frivillig arbejdskraft i forbindelse med
udstillingen. Et eventuelt overskud går ubeskåret til humanitært hjælpearbejde.
Kimbrernes Y´s Men`s Club Aars `s formål.
At fungere primært som tjenesteklub for KFUM og KFUK.
At støtte andet værdifuldt organisationsarbejde.
At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubberne altid
afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.
At dyrke godt kammeratskab.
At støtte Internationale og Regionale projekter i bevægelsen
Clubben består af 42 medlemmer fra Aars og omegn.
Vi glæder os til at høre fra dig
Med venlig hilsen
Kimbrernes Y`s Men`s Club, Aars
Yderligere information kan fås hos
Bent Rask
Gislumvej 16 9600 Aars

Tlf.: 40 41 12 33
E-mail: bentrask@mail.dk

Læs mere om:
Y's Men's bevægelsen på www.ysmen.dk
Tidens Kunst på www.tidens-kunst.dk
Messecenter Vesthimmerland, Aars: www.mcvh.dk

