PRISLISTE – KUNSTEN PÅ REJSE 2016
1 videoværk i en måned
2 videoværker af en eller to kunstnere i en måned
3 videoværker af 3 forskellige kunstnere i en måned
4 videoværker af 4 forskellige kunstnere i en måned
Artist talk, eksklusiv rejsegodtgørelse, overnatning, etc., kan evt.
arrangeres vha. Skype
Foredrag om videokunst på samtidskunstens scene ved en af vores
kunstnerisk ansvarlige , eksklusiv rejsegodtgørelse, overnatning etc.

2.500 kr.
4.500 kr.
6.750 kr.
9.000 kr.
3.500 kr.
3.500 kr.

SAMARBEJDSORDNING
KUNSTEN PÅ REJSE vil gerne være behjælpelige med at skabe muligheder for samarbejde
mellem f.eks. biblioteker og lokale kunstforeninger i forhold til fremvisning af videoværker
og tilhørende artist talk.
Vi sørger for, at kunstforeninger får muligheden for et skræddersyet kunstarrangement,
hvor eksempelvis det lokale bibliotek danner rammen.
KUNSTEN PÅ REJSE kan således bidrage til at styrke bibliotekets rolle som social
mødested.
Arrangementet vil forløbe over en enkelt aften med videoværker, artist talk og debat
omkring værket og samtidsvideokunsten.
Arrangementet kan eventuelt være åbent for alle borgere i området.
Et samarbejde omkring KUNSTEN PÅ REJSE kan således være til økonomisk gavn for både
bibliotek og kunstforening.
ABONNEMENTSORDNING
Ved 4 videoværker per måned i 12 måneder gives 25% rabat
Ved 3 videoværker per måned i 12 måneder gives 20% rabat
Ved 2 videoværker per måned i 9 måneder gives 15% rabat
Ved 1 videoværker per måned i 6 måneder gives 10% rabat
PRISERNE INKLUDERER
-Levering af værkerne som CD/DVD
-Udgifter til returforsendelse af værkerne efter endt udstillingsperiode
-Forsendelse af videoværkerne
-Forsikring
-Kuratering
-”Case story” med henblik på opsætning og formidling
-Tekster om kunstnerne og værkerne til mangfoldiggørelse på bibliotekerne
Alle priser er eksklusiv moms. Lejebeløb forfalder ved udstillingsperiodens start.
Alle værker skal returneres til KUNSTEN PÅ REJSE efter endt udstillingsperiode.

I tilfælde af tilskud fra Statens Kunstråd, Statens Kunstfond eller andre fonde vil prisen
kunne nedsættes.
Det Regionale Center for Undervisningsmidler kan eventuelt kontaktes mht. teknisk udstyr.

