Kunstdage i pinsen 2019
Invitation til at deltage i årets kunstdage i Lejre Kommune
Kom og vær med til kunstdage i Pinsen 2019: Konceptet går i sin enkelhed ud på at åbne
atelier, kunstværksteder og gallerier op for alle interesserede der i løbet af pinsen har lyst til at
tage på rundtur i det midt-og vestsjællandske kunstliv. Målet er at fremvise den
mangfoldighed der er af kunst og kunsthåndværk til glæde for de mange besøgende samt at I
som kunstnere/udstillere forhåbentligt også har mulighed for at begejstrer de forbipasserende i
en grad at de erhverver kunstværker med sig. Lejre Kommune har medvirket i dette projekt
siden 2008 og vi håber at også du har lyst til at medvirke hvad enten det er for første gang
eller du har været med igennem en årrække. Den mellemkommunale styregruppe sørger for at
der i perioden op til bliver annonceret vidt og bredt om projektet; såvel gennem pressen med
annoncer, hjemmeside, app, pressemeddelelse som gennem foldere og plakater. Sidstnævnte
modtager I også, således at I kan medvirke til at ”sprede det gode budskab”
Midt- og Vestsjællandske Kunstdage gennemføres igen i 2019 i et samarbejde mellem
Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk, Lejre og Ringsted Kommuner.
Tid og sted: Midt- og Vestsjællandske Kunstdage afholdes lørdag 8. juni, søndag den 9. juni
og mandag den 10. juni 2019, med minimum åbningstid fra klokken 11.00–17.00 alle dage.
Deltagerkredsen er gallerier, kunstnere og kunstværksteder. Deltagere fra 2018 har første
prioritet til at deltage i 2019. Øvrige pladser tilbydes til nye deltagere efter først-til-mølleprincippet, men lad vær med at fortvivl. Vi plejer at have plads til alle 
Folder, plakat og hjemmeside, app og facebook: Midt- og Vestsjællandske Kunstdage
udgiver en folder og en plakat, har en hjemmeside og en facebookside og en kunstdage-app.
Alle deltagere præsenteres i folder, på hjemmeside og i appen med 1 stk. foto (af kunstværk,
kunstner eller udstillingssted), udstillingsadresse, beskrivende tekst som I selv leverer udkast
til (max 150 anslag til folder, 2500 til hjemmesiden) og et nummer til kortplacering.
Hjemmesiden www.kunstipinsen.dk opdateres naturligvis med dette års deltagere.
Tilmelding for deltagere i Lejre Kommune: Du skal have:





1 kort tekst (max. 150 anslag) til folderen.
1 længere tekst (max. 2500 til hjemmesiden)
1 foto skal være i høj opløsning og i bredformat til folderen.
1-2 foto i højformat og gerne lavere opløsning til appen.

Tilmeldingen er aftalemæssigt og økonomisk bindende. Sidste frist for tilmelding og indbetaling
er den 28. februar 2019. Tilmeldingsblanket skal returneres til trli@lejre.dk sammen
med billederne. Tilmeldingsblanket er vedhæftet denne mail.

PR og markedsføring: Der bliver ligesom tidligere år produceret en folder, en A3-plakat og
en A2-plakat. Deltagere får 50-100 foldere og konkurrencekuponer, 4 A3-plakater og 2 A2plakater til egen markedsføring. Desuden præsenteres alle deltagere på hjemmesiden appen.
Der annonceres bredt både lokalt og i et udvalg af landsdækkende medier for Vestsjællandske
Kunstdage, og der udsendes pressemeddelelser til regionens dagblade, ugeaviser, DRP4
Sjælland og TV2 Øst. Lokalblade ugeaviser etc. informeres af kommunens lokale koordinator
for kunstdagene, der også sørger for information på kommunens hjemmeside.
Konkurrence: Der afholdes en konkurrence blandt de besøgende i Midt – og Vestsjællandske
Kunstdage. Deltagelse i konkurrencen opnås ved besøg på mindst fire udstillingssteder.
Der udloddes 10 gevinstbeviser á 1500 kr. til køb af kunst hos deltagerne i Midt- og
Vestsjællandske Kunstdage.
Pris: Prisen for at deltage i Midt- og Vestsjællandske kunstdage er igen i år 800 kroner per
kunstner/atelier eller galleri/kunstværksted. Udover kunstnernes egenbetalingen støttes
kunstdagene også af de deltagende kommuner.
Betaling: Indbetaling af deltagergebyret på 800 kroner skal ske til Lejre Kommune, reg. nr. kontonummer senest 28. februar 2019 til Danske Bank registreringsnummer 4319
kontonummer 0010191351 og mærke din indbetaling med "Kunstdage i Pinsen 2019" og dit
navn.
Skulle der være spørgsmål til det ovenstående, er I altid velkomne til at kontakte mig på på 21
16 88 30 eller trli@lejre.dk
Jeg glæder mig til at høre fra jer og håber, I har lyst til at deltage i Midt- og Vestsjællandske
Kunstdage i Pinsen 2019. Kender du kunstaktører fra Lejre Kommune som ikke har modtaget
denne invitation, er du velkommen til at sende den videre til dem. Vi vil gerne have så mange
med som muligt.

Venlig hilsen
Trine Lindhardt-Roux
Kulturkonsulent
Lejre Kommune

