VANDTÅRNET

UDSTILLINGSAFTALE
Mellem udstillingssted:
Espen Brandt-Møller.
Produktionsskolen MultiCenter Syd
Afdeling: Vandtårnet.
Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 82 19 08
Mob: 29 26 30 09
Mail: espen@multicentersyd.dk

og ansvarlig kunstner.

(Navn. Adresse. Tlf. mail)

Navne på øvrige udstillere:

Udstillingsperiode: fra den

til den

20

Fernisering:
Leje af Vandtårnets 4 udstillings-etager. Pris:

.

Værkerne afleveres til ophængning (dato):

.

Værkerne afhentes (dato):

.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt .
Supplerende er aftalt:

Dato.

/

Vandtårnet.

Ansvarlig Billedkunstner.
(Ved underskrift accepterer lejer Udstillingsvedtægt for leje af Vandtårnet.)
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Betingelser for leje af Vandtårnet.
Generelt






Vandtårnet udlejes primært til kunst, kunsthåndværk, design og kulturelle begivenheder.
Der er i alt fire etager, der kan lejes.
Lejer råder kun over lejede etager.
Vandtårnet tager entré og 10 % i provision af solgte værker.
Vandtårnets åbningstid er:








Mandag – fredag: Kl. 10:00 – 16:00
Lørdag, søndag og helligdage: Lukket

Vandtårnet er berettiget til at skride ind og kræve arrangementet stoppet ved misligholdelse
af lejekontrakten, - eksempelvis hvis lejer har afgivet forkerte oplysninger om
arrangementets art og omfang.
Vandtårnet er forsikret mod brand, simpelt tyveri og vandskade.
Vandtårnets personale har intet ansvar for tyveri eller beskadigelse af de udstillede
genstande.
Vandtårnet frasiger sig ligeledes ethvert ansvar ved forsendelse til og fra Vandtårnet.

Ansøgning
Du/I kan ansøge om en udstillingsperiode i vandtårnet.
Ansøgningen vil blive behandlet inden for 14 dage fra modtagelsen.
Ansøgningen skal indeholde:
 Navn og adresse på lejer af Vandtårnet.
 CV / Dataliste.
 Billedmateriale.
 En kort beskrivelse af idéen til udstillingen.
 Separat – eller gruppe udstilling.
 Se mere på http://vandtaarnet.multicentersyd.dk/
 Ansøgningen sendes på e-mail til: espen@multicentersyd.dk
 Ansøgningen kan også sendes som brev til:
Produktionsskolen MultiCenter Syd
Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F
ATT: Vandtårnet
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Vandtårnet tilbyder
Lejebetalingen er inkl.:










Brandvagt, kustode og billetsalg.
Hjælp til ophængning – og nedtagning af værker.
Rengøring under og efter udstillingen
Lys og varme i vandtårnet.
Vandtårnet bistår ved salg af værker.
Pasning af udstillingen i udstillingsperioden.
Vandtårnet stiller sig til rådighed med råd og vejledning.
MCS grafisk afdeling designer, i samarbejde med udstillerne og trykker 50 plakater (A3,
farvetryk, 90g) og 200 invitationer (A5, farvetryk, 200g) til lejer. Leveres også som PDF og
JPG til mail.
Ønskes yderligere PR-materiale kan det aftales med Vandtårnet. Pris: Plakat 4 kr./stk. –
Postkort 3 kr./stk.

Service i åbningstiden






Vandtårnets personale åbner og lukker vandtårnet i udstillingsperiode.
Billet salg.
Kustoder.
Rengøring og service af Vandtårnet.
Åbent Café i udstillingsperioden.

Leje og betaling




Lejeperiode er ca. 2 måneder, hvoraf 8 dage er til opbygning og nedtagning.
Leje af vandtårnet koster 4000 kr. inkl. moms for en periode (2015), hvis ikke andet er
aftalt.
Betaling af leje skal ske 14 dage før ferniseringsdagen ellers bortfalder enhver aftale.

Lejers forpligtelser









Lejer skal erstatte skader på det lejede inventar og bygning i forbindelse med benyttelsen af
udstillingslokalerne.
Ved ophængning skal det eksisterende ophængningssystem bruges. (Der må ikke slås huller
i væggene eller bores i væggene)
Opklæbning eller lignende i eller udenfor det lejede rum skal aftales med Vandtårnet.
Lejer skal selv transportere de værker, der er ønsket udstillet.
Tegning af eventuelle forsikringer (mod tyveri, beskadigelse, mv.) i forbindelse med
udstillingen påhviler lejer.
I forbindelse med udstillingen skal lejer selv finansiere annoncering og fernisering.
Lejer skal sende maks. to billeder og tekst (pressemeddelelse) vedrørende udstillingen til
Vandtårnet, espen@multicentersyd.dk. Dette skal bruges til design af plakat, invitation og
annoncering på websiden, - senest 1 måned før ferniseringen, eller hurtigst muligt.
Lejer skal sende navne på de kunstnere, som deltager i udstillingen senest 1 måned før
ferniseringen – eller hurtigst muligt.
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Vandtårnets etageoversigt og plantegning over cafe.

Plan over udstillingsetager
Vandtårnets udstillingsareal består af 4 udstillingsetager. Grundarealet på hver etage er ca. 80 km2.
Udstillingsrum 1, 2 og 3 er 8-kantede gallerier - 4 vægge med små vinduer og 4 vægge uden vinduer.
Vægge: 3,5 x 3,5 m. Tårndiameter: ca. 9,5 m
Udstillingsrum 4 er "Vandtanken" - et cirkulært udstillingsrum (diameter ca. 9 meter)


Der er 4 kvadratiske søjler midt i hvert udstillingsrum. (Dim: 0,5 x 0,5 m - afstand mellem søjlerne:
ca. 3 meter)



Der er en gennemgående trappe op gennem alle etagerne.



Se panoramabillederne af udstillingsrummene på vores hjemmeside.
http://vandtaarnet.multicentersyd.dk/
Side 4 af 5

VANDTÅRNET
Udstillingsrum i Vandtårnet

Grund arealet på hver etage er ca. 80 km2.
Vægge uden vinduer 3,5 x 3,5 m

Side 5 af 5

