KVINDER & KUNST 2022
PRISER OG VILKÅR
Zonta Hillerød afholder igen udstillingen Kvinder & Kunst. Det foregår i Royal
Stage (tidligere FrederiksborgCentret) i weekenden den 19. - 20. november
2022.
Kvindelige kunstnere og kunsthåndværkere udstiller billedkunst, skulpturer,
kunsthåndværk, unikatekstiler og smykker.
Overskuddet fra udstillingen doneres til projekter, der styrker kvinder.
Du kan her læse om priser og vilkår for at udstille på Kvinder & Kunst.

ANSØGNING
Hvis du vil udstille på Kvinder & Kunst, skal du udfylde og sende et
ansøgningsskema, som du finder på hjemmesiden www.kvinderogkunst.dk.
Vi bestræber os på at svare inden 4 uger efter, at du har sendt din ansøgning.
Vi lukker for ansøgninger, når udstillingen er udsolgt, så send gerne din
ansøgning hurtigt.
Standene fordeles med henblik på at sikre et bredt og varieret udbud af kunst
og kunsthåndværk på udstillingen.

STANDE
Vi tilbyder 2 typer af stande:
• Stande med 2 vægge (hjørnestand)
• Stande med 3 vægge
Alle stande er på 9 m2. De er 3 x 3 meter, og de er 2 meter i højden.
For alle stande gælder:
• Der er 2 spots pr. væg (hver væg er 6 m2)
• Der er adgang til borde (70 x 140 cm) og stole
• Der er kroge i forskellige længder til ophængning.
Standene kan deles af max 2 kunstnere.

PRISER
Da prisen for leje af spots er steget markant, har vi i år set os nødsaget til at
forhøje prisen for en stand på udstillingen.

KK22_Priser_og_vilkår_ver_1.0

1

KVINDER & KUNST 2022
Tilmeldingsgebyr

Kr. 600 pr. person

Standleje
1 stand (for 1 person)
1/2 stand (delestand)

Kr. 3.400
Kr. 1.700 pr. person

Prisen inkluderer
• 15 stk. flyers, der reklamerer for udstillingen, som du kan omdele i dit
netværk (vi sender dem med postvæsenet i september måned).
• Gratis te/kaffe fredag aften, mens standene klargøres.
• 4 kopper gratis kaffe/te under selve udstillingen.
Alle udstillere kan gratis tage 1 gæst med, der kan hjælpe med opstilling mv. og
som kan være til stede under hele udstillingen.
Ekstrakøb
1 spot
1 strømstik
Facebook-boost

Kr. 400
Kr. 700
Kr. 100

Ønsker du ekstrakøb, skal du angive det, når du ansøger om en stand, og du
skal betale for ekstrakøbene samtidigt med din betaling for standen.

INDBETALING
Du skal ikke foretage indbetaling i forbindelse med din ansøgning om en stand
på udstillingen.
Hvis du tildeles en stand, skal indbetaling ske således:
Hvis du har en enkeltstand:
• Inden 10 dage efter tildelingen skal du indbetale 4.000 kr., der dækker
tilmeldingsgebyret på 600 kr. samt standlejen på 3.400 kr.
• Samtidigt skal du betale for eventuelle ekstrakøb.
Hvis du har en delestand:
• Inden 10 dage efter tildelingen skal du indbetale 2.300 kr., der dækker
tilmeldingsgebyret på 600 kr. samt standlejen på 1.700 kr.
• Samtidigt skal du betale for eventuelle ekstrakøb.
Du vil modtage nærmere information herom pr. mail. Indbetaler du ikke til tiden,
kan du risikere, at standen tildeles en anden.

NAVN OG TITEL
I forbindelse med ansøgningen, skal du tage stilling til, hvilket navn og hvilken
titel, du vil benytte til udstillingen.
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KVINDER & KUNST 2022
Ændringer foretaget efter den 15. august 2022 kan ikke medtages på flyers, da
disse sendes til trykning ultimo august.

AFBUD
Hvis du melder afbud, uanset tidspunkt og årsag, vil du ikke få refunderet
tilmeldingsgebyret.
Hvis du melder afbud inden den 1. november 2022 vil standlejen kun blive
tilbagebetalt, hvis vi kan udleje din stand til anden side.
Hvis du melder afbud efter den 1. november 2022 vil du ikke få tilbagebetalt
standlejen og der vil dermed ikke ske tilbagebetaling af nogen del af det
indbetalte beløb.

AFLYSNING
Hvis vi bliver nødt til at aflyse udstillingen, fx pga. Covid-19-situationen, vil vi
tilbagebetale hele det indbetalte beløb, hvis vi aflyser inden den 15. september
2022.
Sker aflysning efter den 15. september 2022, vil vi tilstræbe at tilbagebetale
hele det indbetalte beløb, men vi forbeholder os at anvende en del af
tilmeldingsgebyret til dækning af vores udgifter.
Vi håber på forståelse for, at vi er en frivillig organisation, og at vi ikke har
opsparet midler til at betale evt. udgifter i forbindelse med en aflysning, da vi
hvert år udlodder hele overskuddet ved udstillingen til velgørende formål.

UDSTILLERLISTE
Vi udarbejder en udstillerliste over alle udstillere. Det er derfor en betingelse for
at deltage på Kvinder & Kunst, at du accepterer at stå på vores udstillerliste.
På listen angives navn, titel, mobilnummer, e-mail, postnr. og by for hver
udstiller.
Vi bruger udstillerlisten til markedsføring, bl.a. ved at oplyse navne, mobilnumre
og mailadresser til pressen i lokalområderne med henblik på, at den lokale
presse kan kontakte udstillerne.
Udstillerlisten har også til formål at give udstillerne information om, hvem der
skal deltage på udstillingen. Den giver mulighed for netværk både før, under og
efter udstillingen.
Alle udstillere vil få udstillerlisten tilsendt pr. mail.
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KVINDER & KUNST 2022
PERSONDATAPOLITIK
Hvis du vil udstille på Kvinder & Kunst, skal du give samtykke til, at vi må
opbevare og bruge dine persondata som det fremgår af vores persondatapolitik.
Du kan læse vores persondatapolitik på vores hjemmeside
http://kvinderogkunst.dk/persondata-1.html.

TID OG STED
Udstillingen foregår i Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.
Fredag den 18. november 2022
Kl. 16-20 Ophængning og klargøring af stande (SKAL ske denne dag)
Lørdag den 19. november 2022
Kl. 09.00 Hallen åbner for udstillerne
Kl. 10.00 Udstillingen åbner for publikum
Kl. 11.00 Åbningstale
Kl. 16.00 Udstillingen lukker for publikum
Kl. 17.00 Hallen lukkes og aflåses.
Søndag den 20. november 2022
Kl. 09.30 Hallen åbner for udstillerne
Kl. 10.00 Udstillingen åbner for publikum
Kl. 16.00 Udstillingen lukker for publikum
Kl. 16.15 Nedtagning og nedpakning af stande kan begynde
Kl. 18.00 Hallen lukkes og alt materiale skal være fjernet.

HVOR KAN DU FINDE MERE OM KVINDER & KUNST?
Kvinder & Kunst er tilgængelig på flere medier, hvor det er muligt løbende at få
oplysninger om udstillingen:
www.kvinderogkunst.dk
www.facebook.com/kvinderogkunst
www.instagram.com/kvinderogkunst

Alle vores udstillere omtales på Facebook og Instagram.
Følg med – og husk at synes om og del.

*****
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