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Først en besked fra Johan Kallmayer og Erik Dahl Nygaard
De har valgt at sende læserbrevet ud kun i deres eget navn. De siger mange tak for 
støtten, de har fået fra nogle af jer, men har altså valgt kun dem selv som underskrivere 
på læserbrevet.

Til jer som udstiller under Galleri Viborg, det ser da godt ud i Ugebladet. God fornøjelse 
med det. 

Angående Åbne Atelierdøre i juni måned.
Anette Rind Andersen, Galleri Faust har bedt mig meddele, at der er plads til andre 
udstillere i galleriet.
Henvendelse: Anette Rind Andersen, Fallevej 2, 8800 Viborg,
tlf. 8664 7010, email: mail@gallerifaust.dk.

Vi har fået en anden henvendelse fra Missionhuset i Vinkel. Jeg har set nogle fotos fra 
det, det ser meget smukt ud. Der kan være flere udstillere. De mennesker, som ejer det, 
synes det er ideelt til kunst.
Henvendelse: Mette Carstensen, tlf. 3511 7149 eller 2863 4576, email: 
mette.ca@fiberpost.dk.

Det sidste denne gang vedrører de udstillingssteder, som Åbne Atelierdøre har påtaget sig 
at hjælpe med at udsmykke.
Der er 3 steder. Man udstiller 2 måneder af gangen, man får ingen penge for det, kun tak. 
De 2 af stederne er sponsorer og annoncer i vort katalog, så de betaler altså for det.

1. Landsrettens bibliotek og deres kantine. Der findes søm og galleriophæng. Der kan 
være mellem 20 og 40 malerier. I kantinen kan der være store malerier, ca. 1m x1m.  Jer, 
der har værker som kan stå på borde, vil de også meget gerne have besøg af. De har 3-4 
borde, som kan bruges til dette.
Ledigt fra juni

2. Dansk Revision, Agerlandsvej.  Sponsor. Der kan hænge ca. 10-20 malerier. Der er 
søm.
Ledigt fra maj.

3. Stationen, cafeen. Cafeen er sponsor.  Man hænge i cafeen, der er galleriskinner, der 
kan være mellem 10-20 malerier.
Ledigt fra juni.

Ang. de 3 udstillingssteder skal I henvende jer til mig om, hvornår og hvor I har lyst til at 
udstille, så får jeg det koordineret. Man kan sagtens udstille alle 3 steder i løbet af året.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
Susanne Mechlenborg

 Jeg regner med at høre fra jer snarest.
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