
KUNSTEN inviterer indenfor 
3. september – 5. september 2021 

 
 

HUSK FOTOGRAFERINGEN – der i år er rykket til lørdag den 22. maj 2021 (ny dato) 
 

Der laves et katalog, hvor 1 kunstværk fra hver deltager præsenteres med angivelse af, hvor 

kunstværket udstilles fra den 3. september til den 5. september. 
 

Fotograferingen af kunstværkerne til kataloget foregår:  
lørdag den 22. maj fra kl. 10 til 14 

 

Hos Fotogruppen MidtWest på adressen:  
Bredgade 90 A / Tømmergården 1, 6900 Skjern  

(bag ved Restaurant Corner Bredgade/Nørregade i Skjern).  
 
Er man forhindret denne dag, kan man sende en substitut. Fotografering på andre 

tidspunkter end det planlagte vil resultere i et tillægsgebyr på 100 kr. pr. deltager. 
Det kan også aftales med arbejdsgruppen, at man selv sender et billede af kunstværket til 

mail@kunsteninvitererindenfor.dk eller, at man f.eks. genanvender fotoet fra sidste år. 
 

Medbring 300 kr. i kontanter 
eller betal med mobilepay 51 26 53 33 (Mona Orluff) noter dit navn i 
kommentarfeltet. 

 
Værkerne tages med hjem efter fotografering. 

Malerier til kataloget skal helst være kvadratiske mellem min. 40x40 cm og max. 100x100 
cm. Andre kunstarter i passende størrelse. 
Vi forbeholder os ret til at beskære fotos til kataloget, hvis malerierne ikke er kvadratiske. 

Ved fotografering af vanskelige emner som f.eks. smykker, glaskunst og andre mindre 
kunstværker, er kunstneren selv ansvarlig for at medbringe baggrund og være til stede ved 

fotografering. 
Det er frivilligt, om malerierne er i ramme. 
 

NB: Hvis du ønsker nogle oplysninger udeladt i kataloget, bedes du give os besked herom ved 
betalingen/fotograferingen, hvor alle de tilmeldtes oplyste data også tjekkes en sidste gang. 

 
 
HUSK ”Din egen side” på KunstenInvitererIndenfor.dk 

 
Som tidligere år kan man for 50 kr. få lagt en beskrivelse samt op til 10 billeder ind under 

menuen ”Kunstnere” på www.kunsteninvitererindenfor.dk .  
Billederne og beskrivelsen vil være på hjemmesiden hele udstillingsåret. 
Tilmelding til dette og betalingen foregår også på ”fotodagen”. 

 
 

Mvh 
Karen Ladekjær    20 74 16 94  
Mona Orluff          51 26 53 33  

Annette Nygaard   20 82 94 84  
 

Der alle vil være til stede på fotodagen. 

mailto:mail@kunsteninvitererindenfor.dk
http://www.kunsteninvitererindenfor.dk/

