
 
 
 
 
 

 

Invitation til NOVEMBERUDSTILLING 2022 

Hermed inviteres du til at deltage i Novemberudstilling 2022, der afholdes 

lørdag den 5. og søndag den 6. november 2022 på Trunderup Friskole. 

 
Hvad sker der på 

NOVEMBERUDSTILLING? 
- Kunstudstilling generelt 
- KunstTEMA    
- Årets værk med publikumsafstemning 
- Lotteri 
- Café  

- Musik 

 
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 5. nov. kl. 13.00 - 18.00 
Søndag 6. nov. kl. 13.00 - 17.00 

 
 

Ophængning / nedtagning: 
Ophængning fredag 4. nov. fra kl. 18.30-21.30. 

Nedtagning søndag 6. 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. 3. oktober kl.19.30 på Trunderup 

Friskole.  
Denne aften kan du se rummene og evt. finde  
din plads - måske finde sammen i udstillergrupper. 
Endvidere udleveres plakat til ophængning. 
Så du opfordres meget til at komme denne aften. 
 

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

 

KunstTEMA:    
Som et særligt indslag i udstillingen opfordres du til 
at tage del i ”KunstTEMA”. 
 
Der udføres et værk over et tema, som i år hedder 

                    ”Natur”  
Emnet kan tolkes bredt. 
Arbejdets størrelse er frit valg. 
Men hver kunstner laver en tekst med forklaring til 
sit værk, der afleveres, hvorefter det udskrives, så 
de er ens og sættes ved hver sit værk. 

Værkerne præsenteres samlet. 
 

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,-).  
Værkerne afleveres ved ophængningen og 
udstilles samlet. 
Det værk, der opnår flest stemmer, vil udstillingen 

købe af kunstneren og donere det til en institution i 
det syd- og midtfynske område. 

 

 

Betaling  
Fra i år er der vedtaget et gebyr på kr. 100,-  
for at deltage. Og da der afholdes et amerikansk 
lotteri lørdag og søndag som en del af 
arrangementet, hvor præmierne er små værker 
skænket af udstillerne beder vi jer om at skænke 

2 af dine egne 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 du på en A5 side give en præsentation af 
dig selv og dine arbejder med billeder.  

Materiale (tekst/ fotos) afleveres som fil til 

Grethe Munk, Hestehavevej 45, 5856 Ryslinge -   

mail:             grethe@kaj-munk.dk 
senest den 1. september - 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. 

 
 

Praktisk hjælp: 
Hvis man har mulighed for at give en hånd med 

som praktisk hjælp ved udstillingens opsætning 
og nedtagning ud over sin egen stand, må I 
meget gerne give os en besked om dette ved 
tilmeldingen. 
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Tilmelding: 
Tilmeldingskupon til NOVEMBERUDSTILLING  og tilmeldingskupon til KunstTEMA 
finder du herunder. 

 

Tilmelding senest 15. august. 

 
De kan udfyldes og sendes til         Grethe Munk, Hestehavevej 45, 5856 Ryslinge  

eller skriv en mail til :                    grethe@kaj-munk.dk 

eller der kan rettes henvendelse til Grethe pr. tlf. 62 67 14 57 eller 60 67 14 57. 

 
 

Workshop: 
 Hvis du kan tænke dig at arbejde på udstillingen med en workshop, hører vi meget gerne fra dig om det. 

 
 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Arbejdsudvalget   NOVEMBERUDSTILLING 
 
 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Tilmeldingskupon KUNSTTEMA 2022 senest d. 15. august 2022 

 

Navn: _______________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________ 

Tlf.: ___________________ e-mail: _______________________________________ 

Kunstart: ____________________________________________________________ 

 

   Praktisk hjælp ved opsætning og nedtagning 

    - Sæt meget gerne dit kryds her -  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Tilmeldingskupon NOVEMBERUDSTILLING 2022 senest d. 15. august 2022 

 

Navn: _______________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________ 

Tlf.: ___________________ e-mail: _______________________________________ 

Kunstart: ____________________________________________________________ 

 
Deltager ligeledes i kunstTEMA (ja/nej)  __________ 
 
 
Evt. links til din   Hjemmeside,  Facebook,  Instagram  kan noteres her. 

 
 


