Brev 1

ÅA 2021 Tilmelding

24. februar 2021

Til alle kunstnere i Næstved kommune
Åbent Atelier i Næstved og omegn 2021
Nu er det tid til at melde sig til deltagelse i
Åbent Atelier 2021 i Næstved Kommune.
Begivenheden foregår i 4. weekend i august 2021 og 1. weekend i september 2021

D. 20 & 21 & 22. august 2021 afholder vi fællesudstilling.
D. 4. sep. & 5. sep. 2021 åbnes dørene til deltagernes atelierer.
Derfor skal du deltage i ÅA 2021
Vil du gerne udstille din kunst? Og har du lyst til at vise dine unikaer for et større publikum, så
benyt denne årlige begivenhed og deltag i Åbent Atelier 2021. Sammen gør vi fælles reklame for
kunsten i Næstved og omegn. Det er 18. gang ÅA løber af stablen med fælles udstilling i Næstved
kunstforenings lokaler og to uger senere åbner du dørene til din egen udstilling.
Du bliver en del af dette års kunstner sammenslutning og får glæde af den fælles annoncering for
ÅA 2021.
Igen i år har de besøgende mulighed for at deltage i lodtrækningen om to gavekort på hver 1000
kr. Gavekortet kan kun anvendes hos en af de deltagende kunstnere.
Alle udstillere får billede og beskrivelse på en fælles informationsfolder med kort over
udstillingsstederne.
Og du bliver præsenteret på Åbent Ateliers website og på Åbent Ateliers Facebook side:
https://www.facebook.com/aabentateliernaestved
Hjemmeside: http://www.aabentateliernaestved.dk/
Du får foldere og en plakat i A4-størrelse op til udstillingerne.
Plakater i A2-størrelse og store bannere kan købes med ÅA’s logo og info.
På Åbent Atelier i Næstved og omegns hjemmeside kan du se, hvordan kunstnerne blev
præsenteret ved arrangementet i 2019.
Så snart vi har modtaget dit præsentationsmateriale til dette års arrangement, vil det også komme
med på den opdaterede hjemmeside for 2021. (Forventeligt omkring juni måned)
Åbent Atelier arrangementerne bliver eksponeret i ugeavisen og i Cityforeningens ”Mærk
Næstved”, kulturnaut.dk & dit naestved.dk, Facebook samt på Næstveds infostandere mm.
Omfanget af eksponeringen afhænger af tilmeldinger og annonceindtægter.
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Hvem kan deltage?
Der er plads til alle genrer af skabende kunst. I de senere år har der eksempelvis været maleri,
foto, keramik, skulptur, glaskunst, smykker, installationer, tekstilkunst mm.
Kunstnerne har mange forskellige materialevalg: Stentøj, raku, kul, collage, akryl, olie, pastel,
tusch, akvarel, gouache, metal, jern, granit, sten, sølv, bronze, serigrafi, 3D print, genbrug, pil
silke, filtning, silke, tekstil, uld, billedvævning, papmaché, papir, naturmaterialer og meget andet.
Der er mange spændende udtryk og vores gæster har gennem årene været meget begejstrede for
kvaliteten i værkerne.
Du kan udstille mange forskellige steder, i eget galleri/atelier, i haven, lejligheden, privatboligen
eller i lånte lokaler. Som kunstner kan du også udstille i et fælles atelier eller være gæsteudstiller i
andre deltageres værksted/galleri.
Der er ingen censur, ud over at deltageren og arrangementet skal være på en adresse i Næstved
kommune. Og det vigtigste er, at deltagerne alle er glade for at vise deres kunst frem.

Fællesudstillingen
Fra fredag til søndag d. 20 & 21 & 22. august 2021
holder vi en fælles udstilling i Næstved Kunstforening.
Fredag d. 20. aug. vil der være fernisering fra 1618:30 og ferniseringstale kl. 17. Derefter inviteres til
hyggearrangement for ÅA’s deltagere fra 19-20:30.
Udstillingen bliver en smagsprøve på, hvad folk kan forvente at opleve hos de forskellige
kunstnere, der deltager i ÅA arrangementet i 2021.
Vi skal hjælpes ad med at sælge konceptet omkring vores Åbent Atelier 2021 og få folk til at
opleve kunst i Næstved, som foregår 2 uger efter.
Du skal ikke være til stede alle tre dage for at deltage i fællesudstillingen. Vi laver vagtplaner til at
dække de tre dage.

Sådan tilmelder du dig ÅA 2021
Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten på hjemmesiden
Og derefter indbetale tilmeldingsgebyret på 800 kr.
til Åbent Ateliers konto: 9819 / 4577786041
Senest søndag d. 11. april 2021
Bemærk: Er I flere, der udstiller på samme adresse, skal alle personer være tilmeldt ÅA.
Så er I 3, der udstiller sammen, skal alle 3 betale deltagergebyr.
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Skriv DIT NAVN (IKKE Åbent atelier eller andet) som oplysning ved indbetalingen i TEKST
FELTET.
Se eksempel på bankkonto udtog ------>

Du er godkendt som deltager, når du har udfyldt tilmeldingen og din indbetaling er registreret på
foreningens konto. Bemærk, at alle der tilmelder sig, modtager en mail med en bekræftelse.
Efter deadline får du information om det videre forløb på din mail.
Du vil også blive inviteret ind i vores lukkede Facebook gruppe, som kun er for deltagerne i ÅA
2021. Her vil ny information blive lagt ind løbende.

Hvad forventer vi af dig, som udstiller!
Alle deltagere får tildelt nogle enkelte opgaver undervejs. Vi er fælles om det praktiske. Det kan
være uddeling af materiale til deltagere, omdeling af informationsfoldere forskellige steder mm.,
hjælpe til ved fællesudstillingen, vagter, fællesmødet, evalueringsmødet osv.

Kender du nogen, der også kunne have lyst til at udstille?
Kender du nogen, der kunne være interesseret i at udstille i ÅA arrangementet, må du meget
gerne videresende denne mail. Jo flere der deltager, jo større mulighed har vi for at promovere ÅA
2021 og jo hyggeligere bliver vores fælles arrangement.

Vores sponsorer er vigtige for os
Vores sponsorer støtter de lokale kunstnere i Næstved og omegn.
De får trykt deres logo på ÅA informationsfolder. På hjemmesiden vises sponsorernes annonce og
link til egen hjemmeside.
I informationsfolderen er der en kort beskrivelse af de deltagende kunstnere og et oversigtskort,
der viser kunstnernes placering. Det vil sige, at de besøgende har kortet med rundt i den weekend
ÅA foregår. Og dermed bliver de eksponeret i hele Næstved og omegn.
Så kender du en virksomhed, en arbejdsplads, en butik eller lignende, der kunne være interesseret
i at støtte ÅA med et sponsorat, skal du blot formidle kontakten til bestyrelsen.
Eller måske kunne du selv tænke dig at have en annonce og logo med som en dobbelt
eksponering.
Prisen for en annonce er minimum 500 kr, men vi tager gerne imod større sponsorater.
Henvendelse angående annoncering: info@aabentateliernaestved.dk
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Tilmeldingsgebyr: 800 kr
Tilmeldings- og betalingsfrist: Senest 11. april 2021.
Tilmeld dig her
Hvordan får jeg yderligere information?
Når først du er tilmeldt, vil der komme mere information pr. mail i løbet af foråret 2021.
Vi vil arrangere en fælles informationsaften torsdag d. 6/5-2021 kl. 19 for alle deltagere.
Her mødes vi og udveksler erfaringer og info.
Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på mailen
bestyrelse@aabentateliernaestved.dk
Formand
Kasserer
Øvrige medlemmer

Anke Jensen
Vivi Hjorth Hansen
Henrik Hjorth Hansen
Kirsten Karlshøj
Birgitte Bruun Rasmussen

22272521
29416294
21223035
23620813
22251188

Hilsen foreningens bestyrelse
Anke, Birgitte, Henrik, Kirsten og Vivi.

Kalender:
11/4-2021
6/5-2021 kl. 18:30-21
20/8-2021 kl. 16-18:30
20/8-2021 kl. 17
20/8-2021 efter 19-20:30
21/8 & 22/8-2021 kl. 12-17
4/9 & 5/9-2021 kl. 10-17
14/9-2020 18:30-21

Sidste tilmeldings- og betalingsfrist
Fællessaften – generalforsamling og informationsmøde
Fernisering af fællesudstilling
Ferniseringstale
Hygge arrangement for ÅA’s deltagere
Fællesudstilling
Åbent Atelier dage
Evalueringsmøde med spisning
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