
Stevns Åben 2017 for juniores – 
en censureret udstilling 

Kulturloftet indbyder hermed unge i alderen 9 – 17 år i Stevns og omegn til at deltage i en 
censureret udstilling på Kulturloftet d. 20. maj til d. 17. juni 2017. 

Værkerne  kan være maleri/akvarel, skulptur, foto, installation, relief, video eller 
andet. Alle kan deltage med 2 værker. 

Gebyr Ved indlevering af værkerne betales et tilmeldingsgebyr på 100 kr., som 
samtidig giver ret til ét års medlemskab af Kulturloftet.  

 En mindre gruppe kan aflevere et fællesværk mod betaling af 100 kr. i 
alt. 

Klargøring Værkerne skal være klar til ophængning med snor eller andet.  Alle 
værker skal være mærkede med navn. 

Censorer 2 professionelle kunstnere vil bedømme og udvælge de egnede værker.                                
2 aldersgrupper Deltagerne opdeles i 2 grupper: 9-13 år og 14 -17år, og én kunstner i 

hver aldersgruppe bliver præmieret. Desuden præmieres det værk, som 
udvælges til næste års plakat. 

Tilmelding Tilmeldings-skema kan hentes på www.kulturloftet.dk 
tilmelding skal ske inden 8. maj 2017. 

Aflevering mandag d. 15. maj kl. 16-18 afleveres værker på Kulturloftet.                                       
Samtidig indbetales udstillingsgebyr.  

Antages værker ikke  til udstilling, vil kunstneren få meddelelse herom. Ved afhentning af 
værkerne d. 18. maj kl. 14-17, vil der være mulighed for at få en samtale 
med vores billedkonsulent om, hvordan der kan arbejdes videre med 
kunsten. 

Fernisering 20. maj 2017 kl. 11-12.30 afholdes fernisering på Kulturloftet. 
Præmiering  finder også sted 20. maj for bedste værker i de 2 grupper samt for det 

værk, der vælges til Stevns Åben plakaten næste år. 
Afhentning udstillingen afsluttes d. 17. juni, og værkerne afhentes kl. 11.00 – 12.30. 

Ikke afhentede værker vil kun blive opbevaret 14 dage efter udstillingens 
afslutning. 

 
For yderligere oplysning kan henvendelse rettes til: Ulla Thornberg 56578653 Mail: 
ulla@ullathornberg.dk  Følg os på Facebook. 
Kulturloftet er et galleri, som drives af foreningen Kulturloftet i nært samarbejde med Store 
Heddinge bibliotek. Foreningens adresse er Kirketorvet 2, 4660 Store-Heddinge. 

http://www.kulturloftet.dk/
mailto:ulla@ullathornberg.dk

