
KUNSTEN inviterer indenfor 
3. september – 5. september 2021 

 
Tak for din interesse i at medvirke til en weekend med kunst i hele Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 
Du er tidligere udstiller eller har ønsket at få info om årets udstillingsweekend. 

Som nævnt i dagblads/ugeblads annoncen, inviteres du til at deltage med dine 
kunstværker i en weekend over 3 dage på et udstillingssted, og du får et kunstværk 

præsenteret i et fælles katalog. 
 

For at deltage i KUNSTEN inviterer indenfor skal man være 16 år eller derover, 
bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune og udstille 4-7 værker fra fredag den 3. 

september til søndag den 5. september 2021.  
 

Du har som udstiller pligt til at deltage med pasning af dit udstillingssted indenfor 

åbningstiden. Du skal være med til at hænge op, tage ned samt rydde op efter 
udstillingen. Det skal ske efter aftale med øvrige udstillere og udstillingsstedet.  

 
Det koster 300 kr. at deltage, og pengene skal betales kontant/MobilePay ved 

fotograferingen af værkerne til kataloget lørdag den 13. marts 2021. (Dato KAN evt. 
ændres pga. Corona, men du får et brev senere om fotodagen) 

 
Her er et link til de større udstillingssteder, som er med i projektet. Du kan kontakte 

et af udstillingsstederne og lave aftale for at udstille. 
Udstillingssteder 2021 

Ønsker du, at arbejdsgruppen skal finde et udstillingssted, så kryds venligst af i 
tilmeldingsskemaet. 

I maj vil du modtage en mail med dit udstillingssted. 
Du kan også vælge at udstille i eget atelier/værksted eller et helt andet 

udstillingssted end på oversigten og endelig har du også mulighed for selv at aftale 

med én eller flere andre udstillere om at lave et fælles udstillingssted.  
 

Skriftlig korrespondance mellem deltagere og arbejdsgruppen foregår pr. mail, da 
porto vil belaste vores budget voldsomt og være meget tidskrævende at håndtere. 

Hvis du ikke selv har en mailadresse, håber vi, at du kan ”låne” en, som vi må sende 
til. 

  
Se vores hjemmeside på www.kunsteninvitererindenfor.dk. Her vil du kunne finde 

informationer ifm. arrangementet og se billeder fra de foregående år. Desuden er der 
råd og vejledning til, hvordan man både som udstiller og udstillingssted griber 

arrangementet bedst muligt an baseret på erfaringerne fra de foregående år.  
Følg os ligeledes på Facebook! 

 
Som sidste år kan man for 50 kr. få lagt en beskrivelse og 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 ”fotograferingsdagen”. 

 
Selve forløbet og reglerne for deltagelse er skitseret nedenfor. 

 
 

https://kunsteninvitererindenfor.dk/%20%20ALLE%20-%20filer/Udstilling%202021/2021_udstillingssteder_.pdf
https://kunsteninvitererindenfor.dk/%20%20ALLE%20-%20filer/Udstilling%202021/2021_udstillingssteder_.pdf
http://www.kunsteninvitererindenfor.dk/
http://www.kunsteninvitererindenfor.dk/


Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 22. februar 2021 
 

Det er nemt, du skal blot klikke på dette link og udfylde tilmeldingsskemaet: 
 

http://kunsteninvitererindenfor.dk/dokumenter/tilmeldingsblanket.html  
 

 
 

 
 

HUSK FOTOGRAFERINGEN - lørdag den 13. marts 2021 (Dato KAN evt. 
ændres pga. Corona, men du får et brev senere om fotodagen) 

 
• 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 13. marts fra 

kl. 10 til 14 hos Fotogruppen MidtWest på adressen: Tømmergården 1, 6900 
Skjern (bag ved Restaurant Corner Bredgade/Nørregade).  

Er man forhindret denne dag, skal man sende en substitut. Fotografering på 
andre tidspunkter end det planlagte vil resultere i et tillæg til deltagergebyret 

på 100 kr. pr. deltager. 
 

            Husk at medbringe 300 kr. eller betal med mobilepay. 
 

• 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 vi 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 malerier er i ramme. 

 
Persondataloven 

 
Efter reglerne i persondataloven skal vi have din accept til, at vi  

 
• offentliggør dit kunstværk, dit navn, dine kontaktoplysninger og dit 

udstillingssted i kataloget og på vores hjemmeside. 
 

• opbevarer disse oplysninger i 2 år efter udstillingen. 
 

Vi har derfor skrevet herom på tilmeldingsblanketten, og ved din tilmelding til 

KUNSTEN inviterer indenfor 2021, bekræfter du at vi må det.  
 

• Hvis du ønsker nogle oplysninger udeladt i kataloget, bedes du give os besked 
herom, senest ved fotograferingen. 

 
 

http://kunsteninvitererindenfor.dk/dokumenter/tilmeldingsblanket.html

