
Till alla Utställare i Ateljé Torni 

 

 

 Ateljé Tornis gallerirum är för närvarande 3 till antalet. Man kan boka ett eller flera utställningsrum via vår 

intendent Carola Seittu, mobilnr 050-5815867, telefontid mellan 12-15. Mått och ritning finns på Vasa 

Konstklubbs hemsida https://vaasantaidekerho.com, klicka på ”Galleria” på balken uppe på sidan. 

Galleriets utställningsperioder finns också på hemsidan. 

 

 När man bokar gallerirum, uppgörs ett kontrakt där man fastställer utställningstidpunkten, kostnad och 

betalningsdatum. Utställaren förväntas på förhand, snarast möjligt, betala en reserveringsavgift för 

utställningsperioden och först därefter bekräftas bokningen. Ett samtal räcker alltså inte. 

Medlemmarna kan hyra gallerirummen till medlemspris. Medlemspriset gäller för den som varit medlem i 

Vasa Konstklubb ett kalenderår eller mera, samt betalat sin medlemsavgift. 

Galleriavgiften betalas i sin helhet före utställningen. Om utställaren vill avboka sin utställningstid skall det 

göras senast två månader före utsatt datum, i annat fall debiteras halva utställningsavgiften. 

 

Utställaren skall noggrant läsa igenom också kontraktets sida 2. Utställaren förbinder sig att följa galleriets 

regler. Notera bland annat söndagsövervakningen, absolut förbud mot att tejpa, spika, nita i väggarna, 
samt det faktum att Konstklubben förbinder sig att bjuda in pressen men kan beklagligtvis inte garantera 

att tidningens kulturredaktör verkligen infinner sig till presstillfället alla gånger. 

 Utställaren skall i god tid (två veckor före utställningen) förse konstklubben med en kort text med 

uppgifter om utställaren och utställningens namn, vad den innehåller, teknik, mm, samt ett par bilder av 

verken. Materialet skickas till klubbens epost  torniart(at)gmail.com  

Galleriet behöver också några affischer. Konstklubben bjuder gärna sina medlemmar till vernissage. 

Vernissagen ordnas av utställaren, dvs inbjudningar, reklam, servering osv. 

 

 Utställningarna pågår ett antal veckor fram till söndag klockan 16. När utställningen är slut tas arbetena 

genast bort, och lokalen återställs i ursprungligt skick för nästa utställare. Nyckeln återlämnas. Efter 

klockan 18 skall följande utställare kunna börja ställa upp sina verk. 

 

Intendenten informerar vid behov om hängning av utställning, man kan komma överens om en lämplig 

tidpunkt när hon är på plats. 

 

Vasa Konstklubb rf styrelse 


