SV Värmland
Klarälvsvägen 8 ∙ 683 60 EKSHÄRAD
Tel. 0563-408 50 ∙ varmland@sv.se
www.sv.se/eksharad

Helgutställningar
Du är välkommen att boka Galleri SV fredag-söndag för att visa dina alster. Lokalen ligger i centrala Ekshärad.
Fredag är avsedd för att ställa i ordning utställningen. Lördag och söndag är utställningsdagar. Du får själv
välja vilka öppettider du vill ha på helgen.
Utställningsperioderna startar i slutet av februari till slutet av maj, slutet av september till slutet av november.
Alla helger däremellan är bokningsbara, men först till kvarn gäller.
Lokalhyra fredag-söndag: 500 kr. för privatpersoner, föreningar och organisationer. Företag 600 kr. Ingen
provision tas ut. Faktura skickas till mailadressen. Lokalen bokas senast en månad innan utställning. Ett
utställningskontrakt skickas till dig som du returnerar tillsammans med en bild och en kort text om dig
själv och utställningen.
I lokalhyra ingår:
Utställningslokal i centrala Ekshärad med spotlights, utställningsskenor, tavelhyllor, WiFi, projektor hdmiuttag, filmduk, högtalare, små bordsstafflin, vaser, bord/stolar som möbleras efter egna önskemål.
Fikarum med kylskåp, kaffebryggare, vattenkokare och porslin. Entré med hall och wc.
Affischering runt utställningslokalen i centrala Ekshärad, vid Älvstrandens bildningscenter samt Turistbyrån i
Hagfors. Evenemang på hemsidan vistihagfors.se
En färdig digital affisch skickas till dig. Ej annons men layout till annons ingår om så önskas.
Marknadsföring på SVs hemsida, Facebook: SV Värmland Ekshärad/Hagfors samt mailutskick. VF och NWT
kalender.
Utställaren ansvarar för:
Att fylla i antal besökande i en kulturrapport efter utställningen.
Annan marknadsföring än den som ingår i hyran.
Bemanning under utställningens öppettider.
Hängning och nedplockning av utställning.
Att återställa bord/stolar efter utställning.
Inlämning av nyckel och kulturrapport.
Städning, släckning och låsning.
Fraktkostnader och försäkring.
Vernissagekostnader.
Du är varmt välkommen att boka en utställning eller boka en tid för att titta på lokalen. Du kan också ringa
eller maila om du har frågor.
Med vänliga hälsningar
Josefin

Josefin Nilsson, SV Värmland Ekshärad
Telefon 0563-408 50 E-post: josefin.nilsson@sv.se
Kontorets öppettider: måndag-onsdag 9-12, 13-17
Ring gärna innan!

