
 

 

 
 

 
 

Invitation til NOVEMBERUDSTILLING 2018 
Hermed inviteres du til at deltage i Novemberudstilling 2018, der afholdes 
lørdag den 10. og søndag den 11. november 2018 på Trunderup Friskole. 

 

Hvad sker der på 

NOVEMBERUDSTILLING? 
- Kunstudstilling generelt 
- Kunststafetten   (om regler se nedenfor) 
- Årets værk med publikumsafstemning 
- Lotteri 
- Café  

 
Caféen midt i udstillingen, er samlingspunktet for 
alle deltagere og publikum. 
- Kaffe og kage lørdag fra kl. 14.30. 
- Mulighed for fællesspisning for udstillere 
  og arrangører efter udstillingen lørdag aften 
  mod et mindre beløb. 

 
 

Åbningstider: 
Lørdag  10. nov. kl. 13.00 - 18.00 
Søndag 11. nov. kl. 13.00 - 17.00 

 
 

Ophængning / nedtagning: 
Ophængning fredag 9. nov.fra kl. 18.30-21.30. 
Nedtagning søndag 11. nov. fra kl. 17.00 
efter evalueringsmødet. 
Af hensyn til frivillig rengøring af skolen kan 
ophængning ikke starte før kl. 18.30. 

 
 

Informationsaften: 
mandag d. 22. oktober kl.19.30 på Trunderup 
Friskole.  
Denne aften kan man se rummene og evt. vælge 
sin plads - måske finde sammen i udstillergrupper. 
Endvidere udleveres plakat til ophængning. 
Så I opfordres meget til at komme denne aften. 
 

 

Kunststafetten: 
Som et særligt indslag i udstillingen opfordres I til 
at tage del i ”Kunststafetten”. 
Man udfører et værk over et tema, som i år hedder 

”Eventyr - Den standhaftige tinsoldat”  
Emnet kan tolkes bredt. 

I praksis går Kunststafetten ud på følgende:  

Der trækkes lod blandt deltagerne om rækkefølgen. 

Undervejs i arbejdet tager man et lille stykke af sit 
grundmateriale og sender det til den næste på listen. 
Denne deltager skal så bruge/ indsætte dette stykke  
i sit værk, så det bliver en del af værket… og sender 
så et stykke af sit eget materiale videre til den næste. 
Således skabes der et kredsløb, hvor alle får et lille 
element fra en anden at indsætte i sit værk. 
Alle vil få besked om, hvem man skal sende til.  

 
 
Deltagelse i kunststafetten er ikke en betingelse 
for jeres deltagelse i udstillingen i øvrigt. 
Der fremstilles 1 værk pr. kunstner 50x50 cm.  
Se evt. nærmere på udstillingens hjemmeside, 
www.novemberudstilling.dk 
Bemærk venligst særskilt tilmelding  
af hensyn til planlægningen. 
For yderligere information kan Elisabeth L. Nielsen 
kontaktes:  tlf. 21 72 09 18 

 
 

Årets værk: 
I lighed med tidligere år afholdes der en 
publikumsafstemning om årets værk.  
Hver udstiller kan indstille 1 værk til denne 
afstemning (max. værdi kr. 5.000,-).  
 
Det værk, der opnår flest stemmer, vil udstillingen 
købe af kunstneren og donere det til en institution i 
det syd- og midtfynske område. 

 
 

Betaling ? 
Det er gratis at deltage. Men der afholdes et 
amerikansk lotteri både lørdag og søndag som en 
del af arrangementet, hvor præmierne er små 
værker skænket af udstillerne.  

Som den eneste betaling beder man udstillerne 

om at skænke 2 af sine værker efter eget valg til 
dette formål. Bemærk at det bestemt ikke er tænkt 
til at være store kostbare ting, men gerne noget 
som kan ses som en hilsen fra en kunstner.  
Overskuddet fra lotteriet er med til at dække nogle 
af omkostningerne ved udstillingen. 

 
 

Katalog: 
Her kan I på en A5 side give en præsentation af 
jer selv og jeres arbejder med billeder.  
Materiale (tekst/ fotos) afleveres som fil eller cd til 

Grethe Munk, Hestehavevej 45, 5856 Ryslinge -   
eller mail       grethe@kaj-munk.dk 
senest den 1.oktober - men gerne før.  
Herefter udarbejdes kataloget. 

 

Forsikring: 
Arrangørernes forsikringsselskab påtager sig 
ikke det forsikringsmæssige ansvar for de 
udstillede genstande eller ting, der medbringes 
for at give udstillingen den rette stemning. 
 
 

Evalueringsmøde for deltagerne 
efter afslutningen søndag  kl. ca. 17.00. 

mailto:grethe@kaj-munk.dk


  

Tilmelding: 
Tilmeldingskupon til NOVEMBERUDSTILLING  og tilmeldingskupon til Kunststafetten 
finder du herunder. 

 
Tilmelding senest 10. september. 

 
De kan udfyldes og sendes til         Grethe Munk, Hestehavevej 45, 5856 Ryslinge  
eller mail:                                     grethe@kaj-munk.dk 
eller der kan rettes henvendelse til Grethe pr. tlf. 62 67 14 57 eller 60 67 14 57. 
 
Du kan også maile til os via vores hjemmeside  www.novemberudstilling.dk  under linket kontakt. 
 
 
Du opfordres også til at invitere en ny deltager med, som er bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Arbejdsudvalget   NOVEMBERUDSTILLING 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

 

 

Tilmeldingskupon KUNSTSTAFETTEN 2018 senest d. 10. september 

 

Navn: _______________________________________________________________ 
Adresse: _____________________________________________________________ 

Tlf.: ___________________ e-mail: _______________________________________ 
Kunstart: ____________________________________________________________ 
 
  
 
 

………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
 

Tilmeldingskupon NOVEMBERUDSTILLING 2018 senest d. 10. september 

 

Navn: _______________________________________________________________ 
Adresse: _____________________________________________________________ 
Tlf.: ___________________ e-mail: _______________________________________ 

Kunstart: ____________________________________________________________ 
 
Deltager ligeledes i kunststafetten (ja/nej)  __________ 


