
Laver du kunst eller kunsthåndværk?  

Så indbydes du til at deltage i  

 

 i Viborg og omegn 2021  

   

  

Lørdag den 6. juni kl.11   
.  Udstillingen i Pakhuset åbner. Der vil ikke være nogen fernisering 

  

Lørdag den 12. og søndag 13. juni fra kl. 10 -16. 
Åbne Atelierdøre i Viborg & Omegn  
  
Kunstnerne holder deres atelier eller udstillingssted åbent for publikum. Du er 
velkommen til at åbne dine døre hjemme, eller gå sammen med andre på et 
udstillingssted. Kunstnerne finder selv steder og planlægger disse.   

 

 

Har du lyst til at udstille?  

• Som medlem af Foreningen Åbne Atelierdøre Viborg kan du 
deltage i en spændende weekend, med mange 
kunstinteresserede gæster.   

• Du har et sted at udstille. (Steder kan søges via Facebook)  
• Du har bopæl i Viborg kommune eller har en aftale som 

gæsteudstiller hos en lokal kunstner.  
• Tilmelde dig på www.aabne-atelierdoere.dk  
• Have Dankort/Visa klar ved tilmelding  
• Have adressen på udstillingsstedet klar 



 

Mange medlemmer har givet udtryk for, at de glæder sig meget til at komme i 

gang igen, efter at have været spærret inde på atelierer og værksteder i lang tid. 

Bestyrelsen har valgt at starte planlægningen af sommerudstillingen, da det nu 

ser ud til, at Corona restriktionerne lettes. Vi vil derfor gerne bidrage til den gode 

stemning på trods af, at det stadigt er lidt usikkert om udstillingen kan 

gennemføres. Myndighedernes regler for forsamlinger på tidspunktet for 

udstillingen, er ikke kendt i detaljer, men skal overholdes af alle udstillere. 

 

Priser:  
Medlemskontingent (for alle, også gæsteudstillere) kr. 200,-  
Sommerudstilling kr. 400,-    
 

Ved tilmeldingen kan du melde dig til kustodeordningen, og optjene 
kr. 35,- pr time du hjælper i Pakhuset. (Max en dag pr deltager i 
første omgang). Beløbet refunderes deltagergebyret senere. 
Ordningen er et forsøg, så vi kan hyre hjælp udefra, til kustodevagter 
som er ikke et besat.  
  

Kataloget vil i år være stærkt forenklet. Det vil være i A5 format. Du 

blive nævnt med navn, adresse, telefon nummer, hjemmeside, 

kunstart og udstillingssted. Du får udleveret kataloger og plakater, 

som du selv hjælper med at dele ud. Kataloget vises på 

hjemmesiden som PDF fil.  

Der annonceres i avisen op til udstillingen. 

                                   

Deltag gratis:   

Man udstiller sine værker i Pakhuset på ca. 4 vægmeter og 
passer Pakhuset den 12. og 13. juni. Tilmeld og betal, 
vinderen får kr. 400,- retur.   
Der trækkes lod blandt deltagere, som melder sig som kustode d. 

12. og 13. juni.   

For yderligere oplysninger er du velkommen til at 

kontakte bestyrelsen.  
  

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen:  
Eme O. Willie, formand tlf. 23396179, eme@willie.dk  

 



 

www.aabne-atelierdoere.dk  

 

 
 

Tidsplan  

1. april – 16. maj  
Tilmelding: Tilmeldingsformular findes på hjemmesiden: og 
betaling sker samtidig med tilmelding med Dankort / Visakort  

Xx maj Afhentning af kataloger og plakater på udstillingssekretariatet.  

1 juni  
Aflevering af værk til udstillingen i Pakhuset. 
Pakhuset, St. Sct. Peder stræde 2, kl. 17-19.  

5. juni 
Udstillingen åbner kl 11.  Alle udstillere og gæster er 
velkomne. Aller forventes at respektere de Corone regler der 
er gældende på det på dagen. 

5-13 juni   Udstilling i Pakhuset: Lørdag/søndag fra 10-16, hverdage fra kl. 14-
17  

12-13 juni   Udstilling hos kunstnerne fra kl. 10-16.  

13. juni  

Afhentning af værker i Pakhuset fra kl. 
16-18 og husk aflevering af 
evalueringsskema.   

HUSK at sætte datoerne i din kalender, allerede i dag.   

 


