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Kunst rett Vest – generelle kriterier for fellesutstillingen  
Se også Avtale mellom vertkommune og Kunst rett vest 

 

Skrevet av Lena Hansson 

Dato: 31.10.14 

Sak: Reviderte kriterier, basert på dokument som har ligget på Vestregionens nettside 
 

Avtaler vedr. lokaler  

Vertskommunen sørger for lokaler og inngår avtaler med eier av det aktuelle bygget.  

Vertskommunen dekker evt. leie av lokalet (ca 5uker).  

Lokaler  

• Størrelse:  

- minimum ca 1000 kvm lokaler  

Generelt 

- lyse og luftige med god takhøyde, NB! godt med vegg-areal  

- egnet belysning til drøyt 100 verk inkluderes i avtalen, fortrinnsvis en kombinasjon av wall-wash og spotter 

- det bør være mulig å kjøre truck fra uteområdet og inn i lokalet (tyngre skulpturer/arbeider)  

 

• Romlighet og tilgjengelighet:  

- kunne huse min. 1000 mennesker i forbindelse med åpningen, NB! rømningsveier/brannforskrifter 

- universell utforming dvs. tilgjengelighet for rullestoler mv.  

- toaletter  

- serverings- og mingleareal, areal for offisiell åpning  

• Div.  

Krv trenger en aktiv samarbeidspartner i den som drifter bygget.  

Krv har ansvar for montering av utstillingen, man ønsker ikke restriksjoner vedr. boring i vegg etc. 

Det er ønske om cafedrift i tilknytning til lokalene. 

 

Tid på året 

• september 

- utvidet med en uke i 2015 
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Beliggenhet  

Bør ligge i et område hvor det er lett for et stort publikum å reise til.  

•Transport  

- bør kunne håndtere transport av min. 1000 personer til åpningen  

- bør ha mulighet for kollektivtransport til åpningen, tog/buss  

- bør ha parkeringsplass for ca 300 privat biler, samt noen busser  

 

Støtte fra vertskommunen  

• Økonomisk støtte fra vertskommunen er pr. dd. kr 500.000. 

• Praktisk engasjement/deltagelse fra kommunen, nødvendig kapasitet i kommunens kulturavdeling  

• Ønske om engasjement fra lokalt næringsliv  

For mer detaljer se Avtale mellom vertskommune og Kunst rett vest 

 

 

 


