
 

 

 

Kontrakt utstilling pop-up galleriet på Sjøholmen 2023      

 

Dette er en avtale mellom Sjøholmen AS (S) og Kunstner (K): 

• K sin kunst skal være på Sjøholmen i uker ........... Dato fra til: ....... - ........ 

• Prisen for leie av veggplass er kr. 10 000,- for to uker.    

 

Kontaktperson: Vibeke Sætre, mobil 915 77 887, e-post: vibeke@sjoholmen.com 

                                                               

Vilkår:  

• Fakturaen sendes når kontrakt er underskrevet. Må være betalt før utstillingen henges opp. 

• Oppheng mandag etter avtale. Nedrigging søndag mellom kl 15.00 – 16.00.  

• Avhenting av solgte bilder mellom kl 15. 00 og 16.00 . 

• Inntil 4 timer med vår kurator Vibeke Sætre. 

• Vår kurator Vibeke Sætre vil veilede i forhold til plassering, prising og planlegging av 

utstillingsåpning.  

• K sørger selv for oppheng av utstillingen. Vi har drill, skruer og gardintrapp. 

• K står selv for plakater, priskort og formidlingsmateriell.  

• K har en «bukk» til disposisjon med plass til 2 stk. Plakater på 50X70 cm.  

• Mulighet til utstillingsåpning  (2 timer) etter ordinær åpningstid, med bemanning.  

Normalt tirsdag kl 18.00 – 2000. 

• Alkohol kan kun serveres etter avtale. 

• K sørger selv for frakt av kunst til og fra Sjøholmen, samt forsikring. 

• K får alle inntektene av salget og besørger 5% kunstavgift selv. 

• S har åpent kl 11.00 – 16.00 tirsdag-søndag.  

• Galleriet må ryddes etter endt utstilling. Søppel, prislapper og plakater må fjernes. 

• K leier veggplassen og ikke rommet i sin helhet. S er ikke et tradisjonelt galleri, og vil ha 

forbehold om å benytte rommet til andre arrangementer i utstillingsperioden.  

Dette kan dukke opp å kort varsel. 

 

Markedsføring:  

• Etter signering  av kontrakt finner K informasjon om levering av materiell til profilside og 

logoer til egen markedsføring:  https://www.sjoholmen.com/utstiller-popup  

• Kunstner og kunst profileres under https://www.sjoholmen.com/utstilling/ 

• Ved gruppeutstillinger / fellesutstillinger får hver kunstner sin egen profilside på vår 

nettsider. 

• K oppretter eget arrangement fra sin Facebook side. Sjøholmen kan være medarrangør. 

• Deling av presentasjon fra profilside fra webside på Facebook og Instagram, med tekst og 

bilde fra K. 



Informasjon om kunstner/utstiller: 

Navn:  

Adresse (faktura):  

Mail/telefon:  

Dato/sted: 

 

 

_____________________________                                 _______________________________ 

For Sjøholmen AS                Kunstner 


