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Klippans konsthall är en kommunal konsthall. Den drivs i samarbete med Klippans konstförening.
Kultur- och fritidsförvaltningen, Klippans kommun står för lokalen, konstföreningen sköter
verksamheten. Efter intresseanmälan kommer en Utställningsgrupp bestående av representanter
utsedda av Kultur- och fritidsnämnden (3 pers) och Klippans konstförening (3 pers) gemensamt att
gå igenom materialet och genom omröstning välja ut vilka som antas. Alla intressenter får ett
besked. Efter positivt besked förväntas konstnären returnera det kontrakt som kommer att skickas
ut inom 30 dagar, påskrivet. Skulle kontraktet brytas senare än tre månader före utställningsstart
kommer en kompensationsavgift att åläggas konstnären som ersättning för det extra arbete detta
medför.
Vi har lång framförhållning, men vi förväntar oss ändå att konstnären inte avviker alltför långt från
det koncept man ansökt till Klippans konsthall med. Om man markant ändrar stil innan
utställningsperioden vill vi gärna att ni visar detta för oss i en presentation.
Följande ansvarsfördelning gäller;
Arrangören (Klippans konstförening) ansöker om utställningsersättning hos Sveriges
konstföreningar, enligt MU-avtalets tariff p5, lägsta belopp.
Arrangören (Klippans konstförening) inköper minst ett verk för ca 5000 kr. Är det fler utställare
som deltar blir det mindre inköpsbelopp per konstnär.
Arrangören (Kultur- och fritidsförvaltningen, Klippans kommun) bekostar försäkring med 500 000.
Arrangören (Klippans konstförening och Kultur- och Fritidsförvaltningen, Klippans kommun
gemensamt) ombesörjer och bekostar; kontakt med press, affisch, hemsidor, vernissagekort (25 ex
som skickas till konstnären) och förfriskningar vid vernissage.
Arrangör och konstnär hjälps åt med uppackning, hängning/nedmontering och nedpackning.
Senast tisdag förmiddag efter utställningens slut förväntas konsten ha blivit hämtad.
Konstnären står för frakten och ser till att konstverken är försäkrade under frakt.
Konstnären ombesörjer specifika inbjudningar själv.
Konstnären ombesörjer foto för underlag till affisch i hög upplösning, samt ett antal mindre bilder
till press, dessutom en mindre presstext med relevant information angående utställningen.
Provision vid eventuell försäljning utgår med 20% exkl moms till konstföreningen.
OBS! Genom att skriva under kontraktet godkänner konstnären att bilderna får användas i all
marknadsföring på kommunens, bibliotekets och konstföreningens hemsidor och på Facebook, samt
att de får användas i framtida kommunala publikationer som verksamhetsberättelser och liknande.
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