SOLRØD KOMMUNE / SOLRØD BIBLIOTEK

Regler for udstillinger i Galleriet/udlånet i Solrød Bibliotek og Kulturhus
o Der skal sættes en ny udstilling op ved begyndelsen af hver måned.
o Arrangørgruppen er ansvarlig for at udvælge kunstnere, indgå kontrakt og aftale praktiske
forhold med dem omkring ophængning, nedtagning og eventuelle arrangementer i
forbindelse med udstillingen.
o De ophængte rammer/hylder i cafeen benyttes til at placere værkerne på. Der må ikke slås
søm i, og der må ikke klistres noget op på vægge eller vinduer i cafeen.
o Hvis der er behov, kan enkelte vægge i bibliotekets voksenudlån indgå i udstillingen.
o Glasmontrer kan indgå i udstillingen, men skal bookes separat – spørg i bibliotekets
voksenafdeling.
o Arrangørgruppen og de udstillende kunstnere sørger selv for at udarbejde
pressemeddelelser, lave plakater, foldere, prissedler o.l. Hvis PR-materiale gives til
bibliotekets voksenafdeling, sørger biblioteket for at reklamere på hjemmeside og
storskærme samt i bibliotekets nyhedsbreve. Der er plakatrammer til A3-format til rådighed i
cafeen.
o Arrangementer omkring eller i tilknytning til udstillinger kan afholdes i hele bibliotekets
åbningstid, med hensyntagen til øvrige brugere/personale. Hvis et arrangement lægger
beslag på hele cafeen, skal lokalet bookes forud. Det sker via kommunens hjemmeside,
www.solrod.dk : Fritid og kultur -> Lån af lokaler. Arrangørgruppen får udleveret bruger-id
og password til dette.
o Arrangørgruppen skal ved opslag i cafeen angive kontaktperson og oplyse, hvordan man kan
komme til at udstille. Disse informationer vil også kunne ses på bibliotekets hjemmeside.
o Arrangørgruppen skal tilstræbe, at udstillingerne er alsidige og kvalitetsprægede. Lokale
kunstnere skal tilgodeses, men der bør være så stor spredning i valget af kunstnere, at ingen
udstiller optræder flere gange i løbet af en to-årig periode. En lokal kunstforening med flere
medlemmer kan dog godt udstille en gang årligt, ligesom eventuelle aftenskolehold også kan
have en fast, årlig aftale om elevudstilling.
o Der er ingen forsikringsdækning knyttet til udstillingerne. Udstillingerne foregår på
udstillerens eget ansvar, og Solrød Bibliotek fralægger sig erstatningspligt.
o Der må ikke udstilles billeder, som kan virke stødende på bibliotekets brugere. Ved eventuel
uenighed omkring et billedes stødende karakter har bibliotekschefen sidste ord.
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