Brøndby Biennalen 2019
Udstilling af medlemmernes værker

maleri - akvarel - foto - tegning - collage - grafik mm.
1.april - 29. april 2019 på Kilden
Alle foreningens medlemmer kan udstille:
Antallet af værker, der kan udstilles, afhænger af billedernes format. Det enkelte medlem har mulighed for at
udstille 1 ( a` max. 1,20 meter i bredden ) eller 3-4 mindre billeder, der kan hænge på max. 1,5 meter væg i
bredden ( medregn afstand mellem billederne ). Udstillingen må meget gerne indeholde værker af forskellige art
og størrelse.
Alle billeder skal være forsynet med 2 øskener. Øskenerne anbringes såvidt muligt parallelt med billedfladen
og ikke for langt fra rammernes øverste kant. Det letter ophængningen, hvis øjenene i øskenerne ikke er for små.
Eventuelle snore bedes være fjernet. En mærkat med dit navn, telefon nr., værkets nummer ( nedenfor)
samt titel skrives eller klæbes på billedets bagside.

Indlevering

Værkerne afleveres på Kilden mandag den 1. april kl. 9:30 - 10:30. Slippen nedenfor udfyldes på forhånd,
helst tydeligt, og den afleveres sammen med værkerne.
Uanset om billedet ønskes solgt eller ej, skal prisen angives - det er nødvendigt af hensyn til forsikringen.
Hvis billedet ikke skal sælges, anfører du prisen og sætter et kryds under Privateje. Prisen nævnes da ikke i
udstillingens værkfortegnelse. Eventuelle ønsker i. f. t. ophængning kan skrives på bagsiden af slippen, men det
er ikke sikkert, at ønskerne kan opfyldes.

Ophængningen

Det er som sædvanligt bestyrelsen - og den alene - der hænger billederne op.

Fernisering

Ferniseringen finder sted sammen med Matine`en søndag den 7 april kl 13:00 på Kilden.

Nedtagning og afhentning

Udstillingen slutter og værkerne tages ned mandag den 29. april 2017. Værkerne bedes afhentet mellem kl.
9:30 - 10:30. Evt. uafhentede værker kan ikke opbevares på Kilden, så alt skal afhentes denne dag.

KLIP HER...............................................................................................................................................
Jeg udstiller følgende på Biennalen 2019:
Navn:

Telefon nr:
TITEL

1
2
3
4

STØRRELSE
(H X B)

PRIS

PRIVATEJE

