ODSHERREDS KUNSTDAGE
DELTAGELSESKRITERIER 2018

DELTAGELSESKRITERIER – for alle
Tilmeldingsfristen til Odsherreds Kunstdage 2018
er den 10. december 2017. Tilmeldingsfristen er
gældende for alle, både dem der automatisk godkendes, og dem der skal til censurering. Af hensyn
til produktion af folder, kan tilmeldinger modtaget
senere, ikke garanteres plads.
Man skal minimum holde åbent hus i samtlige
pinsedage - fra den 19. til og med den 21. maj 2018
- fra klokken 10.00 - 17.00.
Aktiviteten skal foregå i et lokale, hvis primære
funktion er værksted/udstillingslokale.
Foto til folderen skal illustrere et aktuelt værk, og
fremsendes i forbindelse med tilmeldingen. Det
fremsendte fotomateriale må bruges i digitale
medier og til annoncering.
Det er ikke tilladt at deltage i/markedsføre et andet
arrangement, på samme lokalitet, i samme tidsrum.
Man må ikke have restancer hos Team Odsherred/
VisitOdsherred.
Deltagere er forpligtet til at svare på evalueringsskema. Skema fremsendes elektronisk.

GALLERIER OG UDSTILLINGSSTEDER
– regler for optagelse
Optagelse som gallerist med udstilling af andres og
egne værker:
Fast ugentlig åbningstid på minimum 20 timer fordelt på minimum fire dage om ugen, i perioden fra
pinse og frem til 31. august (Mulighed for to ugers
ferielukning i perioden).
Såfremt indehavere af galleriet ønsker at udstille
egne værker under Odsherreds Kunstdage, skal
indehaver godkendes på lige vilkår med alle andre
(som kunstner/kunsthåndværker).
Minimum én udstiller skal opfylde kravene som
gælder for kunsterne/kunsthåndværkerne. Den
kunstner/kunsthåndværker skal være præsenteret
væsentligt i udstillingen. CV for kunstner/kunsthåndværker fremsendes senest en måned efter tilmeldingsfristen – altså senest den 10. januar 2018.
Galleriet skal have eksisteret i minimum én sæson
(år) forud for indeværende Odsherreds Kunstdage.

KUNSTNERE/KUNSTHÅNDVÆRKERE
– regler for optagelse
Godkendelsen gælder kun for den person der har
søgt.
Såfremt man som kunstner/kunsthåndværker kan
dokumentere opfyldelsen af ét af nedenstående
kriterier, bliver man direkte godkendt og optaget i
Odsherreds Kunstdage:
• Medlem af Billedkunstnernes forbund (BKF)
• Medlem af Danske Kunsthåndværkere (DK)
• Relevant uddannelse af mindst 3 års varighed
fra Kunstakademiet eller én af de statsanerkendte designskoler
• Deltagelse i én af de anerkendte statsstøttede
og censurerede udstillinger indenfor de seneste
3 år.
Udstillingerne er:
Forårsudstillingen, Charlottenborg Fonden
Kunsternes Påskeudstilling (KP), Kunsthal Aarhus
Kunsternes Sommerudstilling (KS), Janus Bygningen
Kunsternes Efterårsudstilling, Den frie
Nordkraftudstillingen, Aalborg
Desuden skal kunstneren/kunsthåndværkeren have
et særskilt lokale i Odsherred til fremvisning f.eks.
atelier, salgslokale, værksted eller lignende (kan evt.
være et lokale, der er lejet til formålet). En ryddet
dagligstue m.v. i et privat hjem godkendes ikke.
Kunstnere/kunsthåndværkere som ikke kan leve op
til ovenstående kriterier, skal fremvise fem værker,
som viser det seneste års produktion til censurering. Dette gælder også selv om man tidligere har
deltaget i Odsherreds Kunstdage.
Såfremt man tre år i træk er blevet godkendt efter
censurering, optages man som fast deltager i Odsherreds Kunstdage.
Censurering foretages af et censureringspanel med
tre uvildige kunsteksperter uden for Odsherred
Kommune. Proceduren omkring censurering meddeles efter at ansøgningen er modtaget på mail.

