Informationsblad – inför utställning i Galleri Svea
Adress: Köpmangatan 4, Gamla Stan, Stockholm
Kontakter: Rimma Axelsson: 070 822 7622, alternativt Suzanne Kalliomäki: 076 103 5101
(Alla mått, angivna i cm, är ungefärliga)

Planritning

Galleriet är utrustat med upphängningssystemet ArtiTeq som är speciellt anpassat för upphängning av
konstverk. Två stora fönster ger goda möjligheter till skyltning. A4-hållare som står i var sitt skyltfönster
informerar om periodens utställare.
I utställningsdelen finns att disponera:
▪ 4 piedestaler 100 cm höga med måtten: 30x30 cm (2 st) och 40 x 40 cm (2 st)
▪ 2 piedestaler 62 och 40 cm höga med måtten: 22x25 cm
▪ Två vitrinskåp i glas med belysning
▪ 2 st hopfällbara bord 180 x 65 cm, pappersduk finns att tillgå
▪ 4 st stafflier
▪ 1 st grafikvagga
▪ 2 st sittbänkar 140 x 35 cm
▪ 1 st skrivbord med tillhörande stol och 2 st hopfällbara stolar
▪ Kontorsmaterial samt röda och gröna markeringslappar
På kontoret och i pentryt finns:
Omslagspapper, snöre, kontors- samt förpackningstejp med hållare, sax, verktygslåda, stege, första hjälptavla, brandsläckare, brandfilt, litet bord, kylskåp, mikrovågsugn med lock, kaffebryggare, vattenkokare,
skärbräda, bestick, knivar, flasköppnare, tallrikar (grunda och djupa), dricksglas, muggar, skålar, vaser,
15 decemberr 2018

toalett- och hushållspapper, soppåsar samt extra lampor. Vi tillhandahåller all nödvändig sanitets- och
städutrustning samt kemikalier.

Mallar över Galleriets vernissagekort
Vernissagekortets utseende kan variera beroende på antal bilder och informationsmängd. Placering av bilder
finns att se på exempel nere. Läs mer om kriterier för bilder och text till kortet under punkt 6.5 i avtalet.
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Kom-ihåg lista:
Adress: Galleri Svea, Köpmangatan 4, Gamla Stan, Stockholm.
Postadress: Galleri Svea, Norrbyvretsvägen 33, S-147 63 Uttran.
Annonsering: Galleriet står för annonsering i DN, under ”Kalendariet” i bilagan DN.STHLM.
Du har själv möjlighet att lägga in information om din utställning i t.ex. lokaltidningen ”Mitt i”, www.mitti.se
under fliken ”På gång”.
Hängning: Häng gärna tavlorna så att de linjerar i nederkant, räkna med normal ögonhöjd på 140 - 170 cm.
Körtillstånd: Om man i undantagsfall måste köra in i Gamla Stan andra tider än kl 06:00-11:00 veckans alla
dagar måste man ansöka om dispens hos Stockholm stad. Vi hjälper gärna till med detta.
Parkering: Det råder kör- och parkeringsförbud i hela Gamla Stan efter kl 11:00. Parkeringsplatser finns på
Slottsbacken och längst Strömkajen.
Sopor: Utställaren forslar själv bort alla sina sopor.
Spotlights: Lokalen är utrustad med dagsljusbelysning (se planritning).
Tillträde: Galleriet tillträds fredag kl 10:00 och skall vara utrymt och städat senast kl 10:00 fredagen då
hyresperioden är avslutad.
Vernissagekort: Galleriet kan ombesörja (ingår i hyreskostnaden) vernissagekort om så önskas. Alternativt
kan utställaren själv tillverka sina egna.
Öppettider: Du bestämmer själv dina öppettider. Av hänsyn till boenden i huset bör öppettider efter kl 20:00
stämmas av med Galleriets kontaktpersoner.

Kaffe och te tillhandahålles av Galleriet.

Lycka till med din utställning!
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