FESTIVALUTSTILLING 2019
Åpning mandag 24. juni kl. 19:30 ved
Sund folkehøgskole, gymsalen.
Festivalutstillingen er en del av Midtnordisk kunstfestival i Inderøy
Kommune, en festival med kurs, utstilling og faglig innhold.
Festivalutstillingen arrangeres på Inderøy i perioden 24.–28. juni.
Informasjon om kurstilbudet får du på våre nettsider
www.midtnordiskkunstfestival.no, på www.facebook.com/mnk-festival,
eller ved Sund folkehøgskole, tlf. 74 12 49 00.
Du trenger ikke å gå på kurs for å delta på festivalutstillingen!
Ved å sende inn verk, blir du med i konkurransen om flere større og
mindre stipend – på lik linje med kursdeltakerne. Alle utstillere blir vurdert
av en jury til disse.
Utstillinga er også en salgsutstilling.

Vår besøksadresse:
Sund folkehøgskole, Flagvegen 95, Inderøy.
Kontaktperson: Linn Magnhild Valderaune, tlf. 950 78 790,
linnmagnhild.valderaune@sundfhs.no
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Reglement for festivalutstillingen:
1. Utstillinga er åpen for alle deltakere ved MNK, og ellers for alle
ikke- organiserte kunstnere og kunsthåndverkere.
2. Deltakelse har et administrasjonsgebyr på kr 100,– per verk,
deltakerne må selv sørge for frakt og forsikring.
Administrasjonsgebyr betales med kort ved registrering av verk.
3. Utstillinga er ikke juryert, det vil si at alle innleverte arbeider blir stilt
ut.
4. Hver deltaker kan levere inntil tre arbeider. Alle arbeider må være
klare til montering: bilder/tepper og lignende må ha krok eller snor
på baksida.
5. Arbeidene må merkes på baksida med kunstnerens navn, adresse
og telefonnummer, arbeidets tittel og pris, evt. ‘K.E.’ (kunstnerens
eie) eller ‘P. E.’ (privat eie) om verket ikke er til salgs. Arrangørene
tar ikke ansvar for verk som ikke er forskriftsmessig merket.
6. Ved eventuelt salg beregner arrangøren seg en provisjon på 20 %
av salgsprisen.
7. Kursdeltakere kan levere sine verk ved ankomst, direkte i
utstillingslokalet på Sund FHS, før kl. 16:00 lørdag 22.juni.
8. For andre utstillere leveres arbeidene direkte til utstillingslokalet,
torsdag 20.06 kl. 14:00–18:00 eller fredag 21.06 kl.10:00–14:00.
9. Arbeidene hentes og kvitteres ut fredag 28. juni, etter
stipendutdelingen kl. 18:00.
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