
 

Avtal	för	konstutställningar	på	Täby	Konstcentrum	Karby	Gård	

Utställare: ……………………………………………………………………………………….. 

Person- och/eller organisationsnummer:………………………………………………………. 
 
Adress:……………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon:……………………………  Mailadress: ……………………………………………… 
 
Utställningsperiod: ………………………………………. 
utställningen är öppen lördagar och söndagar kl. 12:00-16:00 
 
Utställningsansvarig hos Täby konstvänner:  …………………………………………………. 
 
Tel:………………………..  Mailadress:  ……………………………………………………… 
 
Utställaren skickar underlag till utställningsansvarige för säsongens programfolder i form av namn på 
utställningen och en högupplöst bild, minst 300 dpi,  på något  av konstverken senast ……………….. samt 
lämnar en kort information för föreningens hemsida.  
 
Föreningen Karby Gård och Täby Konstvänner svarar för övergripande pressinformation och för annonsering i 
lokaltidningarna i Täby/Vallentuna/Danderyd och förser dem med redaktionellt underlag i form av 
bakgrundstext och bilder. Information om utställningen publiceras på Täby Konstvänners och Föreningen Karby 
Gårds hemsidor. 
 
Transporter till och från Karby Gård svarar utställaren för, liksom för emballage till sålda verk. Hängning sker 
torsdag före vernissagen, på tid enligt överenskommelse. Hängningsmaterial i form av hammare och spik finns 
på plats. Utställaren svarar för övrigt hängningsmaterial. Nedtagning äger rum direkt efter utställningens slut kl. 
16:00 på söndagen. Försäkring gäller för konstverken under hängningsperioden.  
 
Till vernissagen ska utställaren lämna listor på sina verk med uppgifter om titel, teknik och pris på samtliga verk, 
samt numrera verken. Till vernissagen ska också lämnas kontaktuppgifter och information om konstnären för 
besökarna att ta del av.   
 
Täby Konstvänner bjuder på dryck och tilltugg vid vernissagen. Utställningsvärdarna sköter försäljningen av 
konstverken.   
 
På onsdagen efter vernissagen, den ……………, erbjuds utställaren delta i kulturprogram på Karby Gård, 
kvällstid. 
 
På utställningens sista dag lämnar utställningsvärdarna ut sålda konstverk mellan  kl. 15.00 och 16:00. 
Utställaren ska samtidigt närvara på Karby Gård för att ta betalt för sina sålda konstverk. Utställningsvärden 
lämnar ett exemplar av försäljningsnotan till respektive konstnären, köparen och Täby Konstvänner.  
Provision på 25 procent av försäljningssumman tas ut av Föreningen Karby Gård som fakturerar utställaren i 
efterhand. Provisionen gäller allt som säljs – konstverk, böcker, kort m.m. 
 
Täby Konstvänner hälsar dig välkommen till Karby Gård och hoppas på en framgångsrik utställning! 
 
Täby den ………………………….                           

                   Som utställare godtar jag dessa villkor och bekräftar mitt deltagande 
 
 
……………………………………….                 …… ………………………………………………… 
För Täby Konstvänner    Utställare 


