
KUNSTNERAFTALE MED KUNST OG 
KIRKER  

DATO 

 

NAVN på kunstner 

 

 
SAMARBEJDSPARTNERE 

Foreningen Kunst og Kirker v. formand Per Thuesen, samt Slagelse Provsti 

Kontakt til kunstnerne: Xxxx Xxxxxx, xx xx xx xx, Mail:  

BESKRIVELSE AF UDSTILLINGEN  

Formål: At give borgere i Slagelse Kommune samt andre gæster/turister fra ind- og 

udland en unik chance for over en weekend at besøge 15 lokale kirker, se på kunst, tale 

med kunstnerne og få en fortælling om pågældende kirker. 

Udstillingens navn: Kunst og Kirker. 

Opstillingsperiode: Fredag (dato) i tidsrummet 10:00 til 14:00 eller efter særlig aftale med 

repræsentant fra pågældende kirke/menighedsråd. 

Åbningsceremoni: Fredag (dato) i tidsrummet 15:45 – 18:00. Åbningsceremonien finder 

sted i Sct. Mikkels Kirke i Slagelse. Alle deltagende kunstnere bedes være til stede med et 

kunstværk. Efter afslutningen på åbningsceremonien tager kunstnerne eget værk med 

tilbage til egen kirke. 

Udstillingsperiode: Lørdag og søndag (dato) begge dage i tidsrummet 10:00 – 16:00. 

Såfremt en kunstner ønsker kunstværker udstillet uden for kirken i perioden, bedes dette 

aftalt direkte med pågældende repræsentant fra menighedsrådet før udstillingen 

iværksættes. 

Lørdag aften (dato): I tidsrummet 18:00 – 22:00 inviteres til socialt samvær, hvor Kunst og 

Kirker vil være vært ved en fælles spisning på Liselund Kursuscenter i Slagelse for 

deltagende kunstnere, repræsentanter fra menighedsrådene og udvalget vedrørende 

Kunst og Kirker.  

Ønskes en medhjælper eller partner med til den sociale aften, er vedkommende meget 
velkommen med en egenbetaling på 300 kr. 

Fremvisning: Deltagende kunstnere og repræsentanter fra pågældende menighedsråd 

skal være til stede i kirken i hele udstillingsperioden. Kirken er aflåst udenfor åbningstiden. 

Besøgende: Der vil under hele udstillingen være gratis adgang for besøgende. 

Nedtagningsperiode: Søndag (dato) i tidsrummet 16:00 – 18:00. 

Staffelier og podier: Kunst og Kirker har til hver kunstner enten 7 podier i metal eller 4 

stk. A-staffelier med hver 4 hylder. Men der er mange andre opsætningsmuligheder. Det er 

forbudt at anvende søm, tape m.v. på væggene i kirkerne. Kunstnere er selv ansvarlige for 



at afmærke kunsten med pris og markering af kunstværket, når dette sælges. Hver 

kunstner kan medbringe 15-20 værker eller ”fylde bilen”. 

Kirkernes kontakt til kunstnerne: En repræsentant fra pågældende menighedsråd vil 

medio august kontakte hver enkelt kunstner for at aftale alt om indkvartering og 

udstillingen i den pågældende kirke.  

ØKONOMI 

Indkvartering/forplejning: Kunst og Kirker tilbyder deltagende kunstnere fri indkvartering 

og forplejning i private hjem fra ankomst fredag (dato) til søndag (dato). Såfremt en 

kunstner har en hjælper eller partner med, vil der være mulighed for overnatning og 

forplejning i private hjem evt. mod betaling. Dette aftales individuelt. 

Salg af kunst: Solgte kunstværker må i princippet først udleveres til køber fra 

udstillingsrummet søndag (dato), kl. 16:00. Hvis den enkelte kunstner har ekstra 

kunstværker med, som kan erstatte det solgte kunstværk, kan udlevering finde sted. 

For at være en del af udstillingen Kunst og Kirker skal hver kunstner donere 20% af 

eventuelt salg til foreningen ”Kunst og Kirker”.  

Beløbet som doneres bedes overført fra kunstneren efter hjemkomst til følgende konto: 

Spar Nord, Reg: 9383 Konto: 2050192922 Beløbet bedes indsat på kontoen senest 26 

dage efter endt udstilling den (dato).  

Det modtagne beløb fra udstillingen vil blive anvendt i forberedelserne til næste års 

udstilling. 

Transport og forsikring: Hver enkelt kunster er selv ansvarlig for transport af værker og 

forsikring af egen kunst under transport til- og fra udstillingen og i selve udstillingsperioden 

(dato).  

Årets Kunstner: Ved publikumsafstemning vælges årets kunstner inden for billedkunst og 

indenfor skulpturkunst. 

Hjemmeside/Face Book: Se Kunst og Kirkes katalog på hjemmesiden: 

www.kunstogkirker.dk og følg os på Facebook ”kunstogkirker”.  

MARKEDSFØRING 

Kunst og Kirker vil til udstillingen fremstille et professionelt udarbejdet katalog i 3000 

eksemplarer i farver. Kataloget vil indeholde program for hele udstillingen. Hver kirke og 

kunstner får egen præsentationsside.  

Hver kunstner skal senest (dato) sende Kunst og Kirker to fotos i høj opløsning af 

egne kunstværker og et portræt til kataloget. Samtidig med de tre fotos vil vi gerne 

have en lille tekst om dine værker som vil blive sat på din side i kataloget, - op til 40 
ord. Sendes til xxx 

Udstillingen Kunst og Kirker vil blive markedsført i Kunstavisen, lokale skrevne medier, 

egen hjemmeside samt Facebook. 

 

 

http://www.kunstogkirker.dk/


 

KONTRAKT 

Du bedes returnere denne kontraktside underskrevet indenfor 7 dage til: 

Xxxx Xxxxxx, mail: xxx,  xx xx xx xx 

 

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, såfremt du måtte have spørgsmål eller 

bemærkninger. 

 

Organisation: Foreningen Kunst og Kirker og Slagelse Provsti 

Dato:                      Kunstner: _______________________________ 

                                                          Adresse: ________________________________ 

                                                          Mobilnr. __________ 

                                                          Evt. Hjemmeside:_____________________________ 

                                                          Evt. Facebook:_______________________________ 

                                                          Evt. Instagram:_______________________________ 

                                                                               (BLOKBOGSTAVER) 

 

                                Dato:        _____________ 

Xxxx Xxxxxx  

(Bestyrelsesmedlem i Kunst og Kirker)             Underskrift: __________________________

   

 

 

Forbehold vedr. Corona: Udstillingen vil blive afholdt (evt. aflyst) under hensyntagen til regeringens 

retningslinjer for denne slags arrangementer. Bliver udstillingen aflyst, vil vi gerne indbyde dig til Kunst og 

Kirkers udstilling (dato). 

Vi håber naturligvis at udstillingen kan gennemføres som planlagt i (årstal). 

 


