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14. juni 2013 
 
Udstillerbrev  
 
Kære udstillere. 
Vi håber I alle har haft nogle fantastiske åbne atelierdage. 
Besøgstallene i Pakhuset ser således ud: 
Fernisering:161, søndag 66, mandag 21, tirsdag 12, onsdag 35, torsdag 22,  
Montmartre festival 250, lørdag 172, søndag 113. Der var rigtig mange gæster og 
vejret var med os alle dagene. Doxy Jazz satte stemningen ekstra i vejret. 
 
I år var det kultur og event direktøren i Viborg Lars Stentoft, som holdte åbningstalen 
og den var meget ambitiøs for vores fremtid. Han ønsker blandt andet, at vi til næste 
år bliver nationale. Vi håber at noget af det, vil gå i opfyldelse.  
 
På vores hjemmeside er der link til Facebook, hvor der er fotos.  
Som sædvanlig kan i udfylde evalueringsskemaet på vores hjemmeside, hvis I ikke 
har nået det endnu. 
Mange tak til alle vagter for Jeres arbejde og for hjælpen generelt. Uden 
medlemmernes hjælp kunne vi ikke gennemføre det.  
 
Vedrørende fremtiden: 
Aabne Atelierdøre vil deltage i Viborg Festuge 2013. Datoen er den 14.-21. 
september. Der kommer mere information i løbet af sommeren. 
 
Generalforsamling i midten af januar, (datoen er ikke besluttet endnu), 
vinterudstilling i Pakhuset fra 25. januar til og med 2. februar 2014. Temaet vil  
forhåbentligt være på plads i løbet af september. 
Åbne Atelierdøre 2014: Fernisering den 7. juni og de åbne døre er i 
weekenden den 14. og 15. juni. I kataloget for i år er der en omtale af næste 
års datoer for Åbne Atelierdøre. 
Bestyrelsen siger endnu en gang tak og håber I får en dejlig sommer. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
 

 


