UNG. KONST

En mobil utställning med konsthantverk
BRA ATT VETA OM UTSTÄLLNINGEN
• Utställningen transporteras på en pall med tre boxar staplade på varandra, mått H:144 cm, B:80 cm
L:120 cm.
• Boxarna förflyttas enklast med en pallyft.
• För att få in hela pallen med utställningen in i lokalen krävs det att dörrar klarar transportlådornas mått.
Dörrarna bör vara minst 90 cm breda.
• Räkna med minst 3 timmar för uppackning och 2 timmar för nedpackning. Vi rekommenderar att det är
samma personer som bygger upp och packar ned utställningen.
• Vid regn eller snö måste boxarna tas inomhus så fort som möjligt, de tål ej vatten.
• OBS! Box 1 och 3 är tunga. Det krävs minst fyra personer när ni skall ta ner lådorna respektive ställa de på
varandra.

YTA
Studera planskissen för vårt förslag på placering av podierna (finns även i MANUALEN). Anpassa efter era
förutsättningar men notera särskilda instruktioner i planskissen. Tänk på att avståndet mellan varje podie
måste vara minst 1,20 m av tillgänglighetsskäl.

OM FRAKT
Föreningen betalar en del av fraktkostnaden som är 2000 SEK.
Sveriges Konstföreningar sköter transporten via PostNord till och från konstföreningen.
Kontakta Mathias Jansson på Sveriges Konstföreningar: mathias@sverigeskonstforeningar.nu eller
040-36 26 68 i god tid med uppgifter om leverans- och hämtadress. Vi skickar en fraktsedel när
utställningen ska skickas vidare till nästa konstförening och kommer överens med er om när PostNord kan
hämta utställningen.

RUTINER VID FÖRSÄLJNING
Vid köp av verk ur utställningen kontakta Mathias Jansson på Sveriges Konstföreningar:
mathias@sverigeskonstforeningar.nu eller 040-36 26 68.
Se priser i Verklistan (finns även i MANUALEN). Verken kan köpas och levereras först efter utställningens
slut.

FÖRELÄSNINGAR/INTRO TILL UTSTÄLLNINGEN
Om ni är intresserade av ett samtal eller föreläsning med fördjupning av utställningens tema eller ett visst
verks teknik finns möjlighet att anlita någon av de medverkande konsthantverkarna eller utställningens
curator. Ett sådant arrangemang skulle kunna genomföras och finansieras i samarbete med lokalt
studieförbund, t ex Sensus. Kontakta Sveriges Konstföreningars kansli för mer information.

för konsthantverk

