SERVICEERKLÆRING

Kunstutstillinger, Galleri Elgen
Formålet med tjenesten
Galleri Elgen skal gi innbyggerne i Tynset og Nord-Østerdalsregionen muligheter til å få oppleve
varierte utstillinger av bildende kunst for dermed å øke interessen for denne kunstformen.
Galleri Elgen skal gi lokal og regionale utøvende kunstnere, amatører og profesjonelle, anledning til å
presentere sine arbeider.

Hvem får tjenesten

- Alle innbyggere i Tynset og regionen, samt besøkende
- Alle utøvende kunstnere med spesielt vekt på lokale og regionale.

Hva omfatter tjenesten
-

-

Publikum skal i galleriet kunne få presentert lokal, regional og nasjonal bildende kunst
Galleriet skal stille sine lokaler til disposisjon for lokale kunstnere/håndverkere som ønsker å stille
ut sine arbeider
Galleriet stiller sine lokaler gratis til disposisjon, men krever 25 % av inntektene ved salg. Galleriet
er behjelpelig med å henge opp, annonsere, lage plakater, skrive lister og lage presentasjon av
utstillerne. Galleriet hjelper også til ved åpning av utstillinger. Galleriet har forsikring for all kunst
som er utstilt i Galleri Elgen og ellers i kulturhuset. Galleriet tar ansvar for innkreving av betaling
for kjøpt kunst, og gjør opp med utstilleren umiddelbart etter at en utstilling er tatt ned.
Galleriet stiller lokaler til disposisjon for Tynset Kunstlag for lagets Sommerutstilling i perioden ca.
20. juni til 20. august og Juleutstilling i perioden ca. 30. november til 10. januar. Det praktiske
arbeidet med disse utstillingene er Tynset Kunstlag sjøl ansvarlig for.

Hvordan få tjenesten

For publikum ved å besøke Galleri Elgen i Tynset kulturhus
For kunstnere som vil stille ut ved å henvende seg til Kulturtjenesten i kommunen, se nedenfor.

Pris

Det er gratis adgang i Galleri Elgen
For de som vil stille ut, krever galleriet 25 % av salgsinntektene.
For mer informasjon kontakt:
Servicetorget, Tynset rådhus, tlf. 62 48 50 00, faks 62 48 50 11, e-post postmottak@tynset.kommune.no
Ros og ris for hvordan galleriet drives rettes til:
Jon Ole Hokstad, tlf 62 48 52 12, e-post: jon-ole.hokstad@tynset.kommune.no
Besøksadresse: Tynset rådhus, 4. et.
Oppdatert jan 2007.

