Betingelser KS17
KATEGORIER
Der kan indsendes værker i følgende 6 kategorier. Du definerer selv, hvilken kategori værket skal
indgå i.
MALERI
SKULPTUR
GRAFIK, TEGNING, AKVAREL
KUNSTHÅNDVÆRK, TEKSTILKUNST, KERAMIK, GLAS mm
FOTO & VIDEO
BLANDFORM
HVEM KAN TILMELDE SIG
Alle kan tilmelde værker uanset bopæl og nationalitet.
ANTAL VÆRKER
En tilmeldingsblanket koster 385 kr. og giver ret til 5 værker i samme kategori.
Efterfølgende tilmeldingsblanketter i samme eller andre kategorier koster 250 kr. pr. stk.
TILMELDING
Tilmelding foregår ved, at du først betaler et tilmeldelsesgebyr hvor du samtidig oplyser navn,
adresse og e-mailadresse. Herefter sender vi tilmeldingsblanket(er), et journalnummer og labels til
dine værker. Gebyret refunderes ikke.
 Tilmelding via bankoverførsel kan ske til og med onsdag d. 19. april.
Sydbank, reg. nr. 7703 konto nr. 1038896 (husk navn, adresse, email-adresse)
 Desuden har man mulighed for at indlevere værker personligt og betale kontant fredag og
lørdag d. 28. og 29. april. Fra 10-16
LEVERING
Når vi har modtaget din betaling, sender vi 5 selvklæbende labels med dit journal-nr. (j.nr.) Dette
nummer skriver du på tilmeldings/anmeldelsesblanketten, og dine labels sættes i øverste højre
hjørne på bagsiden af værkerne (såfremt dette er muligt). Nummeret skrives også uden på
emballagen.
Ved tunge og svært håndterlige værker kan du også vælge at sende en CD eller DVD pr. værk med
max 4 fotos af værket. Se dokumentet GODE RÅD
Derefter skal værkerne og tilmeldingsblanketten følges ad til Janus Bygningen
Janus Bygningen
Lærkevej 25
6862 Tistrup
INDLEVERING/FREMSENDELSE
Man kan fremsende værker med fx post, fragtmand eller flyttefirma.
Tre flyttefirmaer transporterer værker til KS fra Sjælland, Fyn og Jylland. Dette kan ofte være den
billigste løsning, afhængig af værkerne, idet det er fælles transport af værkerne.
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Just Justesen, Christian IX Vej 13, 5600 Fåborg, tlf. 6261 1166 (Fyn)
O. Hvejsel, Gunnar Clausens Vej 26, 8260 Viby, tlf. 8628 2890 (Jylland)
Hellerup Flytteforretning, Valseholmen 10-12, 2650 Hvidovre, tlf. 3962 2428 (Sjælland)

Frist for indlevering af værker til disse flyttefirmaer er fredag d. 28. april kl. 13.00. Man skal selv
henvende sig til flyttefirmaerne og aftale nærmere. Der kan være mulighed for opsamling af værker.
Alle værker skal være os i hænde eller afleveret hos et flyttefirma senest den 28. april.
(Bortset fra de værker der afleveres personligt fredag den 28. april og lørdag den 29. april i Janus
Bygningen fra 10-16)
VÆRKERNE – FØLGENDE ACCEPTERES IKKE
 Værker der tidligere har været udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling, Kunstnernes
Efterårsudstilling, Kunstnernes Påskeudstilling, Nordkraftudstillingen eller DCK Fyn.
 Værker indrammet i glas, våde værker og værker, hvor øsknerne rager udenfor en evt.
blændramme.
 Monterede metalskinner på bagsiden af værket, fx ved indsendelse af Fotos.
 Særligt tunge og uhåndterbare værker (over 20 kg.), som kræver særlige hjælpemidler ved
flytning. Se i øvrigt under GODE RÅD.
 Flere videoværker på samme CD, DVD eller USB-stik. Se i øvrigt under GODE RÅD.
CENSURERING og ophængning
Meddelelse om antagelse af værker eller ej antagelse gives til kunstnerne på mail så hurtigt som
muligt efter afslutning af censureringen.
For hvert antaget værk betales et antagelsesgebyr på kr. 100. Dette kan betales på samme måde som
ved anmeldelsen. Antagelsesgebyret skal være betalt senest d. 20. maj.
Disponering af udstillingen, påhviler censorerne, og der kan derfor ikke stilles krav til specifik
placering.
Såfremt et værk kræver særligt teknisk udstyr, påhviler det kunstneren at stille dette til rådighed,
såfremt værket antages.
AFHENTNING/RETURNERING
Ikke antagne værker
Kan afhentes på følgende tidspunkter:
Den 8. til den 10 maj kl 11-16
Den 11. til den 19. maj fra 13-16
På ferniseringsdag d. 20. maj 16-18
Den 21. til den 28. maj i Janusbygningens åbningstid kl 11-16 (mandag lukket).
Antagne, ikke solgte værker bedes afhentet på udstillingens sidste dag søndag den 6. august kl.
16-18. Ved samme lejlighed er kunstnerne inviteret til kunstnermøde. Disse værker kan desuden
afhentes den 7. og 8. august kl. 11-16.
VÆRKERNE - Forsikring
Du skal selv forsikre dine værker. KS påtager sig intet ansvar for brandskader, beskadigelser på
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eller evt. bortkomst af de indsendte værker. KS påtager heller ikke ansvar for skader på værker, der
er sket pga. fejl ved emballering. Alle fremsendte værker, der ikke afhentes personligt, vil blive
returneret i den emballage de er fremsendt i.
VÆRKERNE - PR
Udstillingen forbeholder sig ret til frit at gengive de antagne værker i katalog, på plakat, i annoncer,
på web m.m., med mindre andet er aftalt skriftligt.
VÆRKERNE - salgspriser
Det tilstræbes at sælge de udstillede værker. Salgsprisen skriver du på anmeldelsesblanketten, og af
den pris beregner KS17 sig 35 %. Værker der ikke er til salg, anføres som ”privateje”.
VÆRKERNE - afgifter til 3. mand
Det påhviler kunstner selv at afholde udgifter til 3. mand, såfremt der i forbindelse med værket vil
blive pålagt evt. afgifter som f.eks. KODA
ARTIST TALK.
I 2017 er der indlagt 2 onsdag aftener med Artist talk, hvor en eller flere af de udstillende kunstnere
vil/kan fortælle om deres værker. Ved tilmelding bedes angivet om der ønskes deltagelse i et sådan
arrangement, såfremt et eller flere værker antages. Hvem der deltager udvælges af KS arbejdsudvalg
og Janus Bygningens kunstneriske leder. Der kan ydes en mindre transporthjælp til deltagelse i
arrangementet.
KS MEDLEMSKAB
Kunstnere, der får værker antaget på KS, bliver automatisk medlemmer af udstillingen i tre år og
har derved adgang til KS17, KS18 og KS19 med ledsager. Medlemmerne inviteres til et årligt
kunstnermøde, der er udstillingens øverste myndighed og blandt andet medvirker ved valg af
censorer. Dette møde finder sted på udstillingens sidste dag den 6. august.
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