Info till utställare
Du
•har tillgång till galleriet från onsdag kväll. Nyckel kvitteras ut på Leoparden mellan 15-20:00.
•då skriver du på ett kontrakt och löser ett medlemskap á 20:- så att du är försäkrad då du
vistas i våra lokaler. Det är den totala kostnaden för dig.
•Obs! Konstverken är inte försäkrade då du ställer ut hos oss.
•vernissage fredag (eller annan dag om du så önskar under din bokningsperiod).
•utställning fre-sön
•nedplockning söndag
•en hänger och vaktar själv
•lokalen lämnas städad och fin söndag kväll, så vi kan använda den på måndagen.
•om du lånat glas av oss, låter du dem stå, så diskar vi dem på måndagen
•inga sopor eller matrester får lämnas kvar, sopkärl finns ute på gården.
•kort info om dig och din utställning vill vi ha 2 veckor innan ditt vernissage
•då vill vi även ha en affisch i både stående och liggande A3- format på mail.
•om du vill låna projektor/ dator/ högtalare vid eventuell digital utställning, så säg till.
•vi har två utställningspodier i vit masonit om du vill ställa ut skulpturer eller använda dem på
annat vis.
•verktyg etc. finns att tillgå – det finns lister längs taket där verken får hänga i linor. I taket
finns även krokar. OBS! Väggarna går ej att spika/ borra i.
•gatupratare med din affisch i liggande A3 - format finns att låna
•vepa med galleriets logotype finns att låna och kan hängas på trappen på innergården, så
dina besökare hittar till dig
Vi
•vi tar ingen provision på sålda verk
•vi promotar dig i media och på sociala
•vi fixar alkoholfritt bubbel och lite snacks
• vi printar ut din affisch i några exemplar
Viktigt
• all vår verksamhet är 100% drogfri, det gäller även alla utställningar och event
• vi vill behålla god grannsämja, så vi håller en schysst ljudnivå och städar fint efter oss
• alla event måste sluta senast 22:00
• konserter med ljudanläggning fungerar inte i våra lokaler
• hälsa på grannarna så de vet vem du är, de är supertrevliga!

En lathund för galleriets belysning
I lokalen finns både lysrörsbelysning (fyrkantiga knapparna direkt innanför dörren) och
spotlights (de tre runda knapparna lite längre in längs med vänstra väggen).
Spotlightsen är möjliga att dimma och det går även att ställa in varje enskild lampa på tre olika
kanaler, så att vissa delar av lokalen kan göras mörkare än andra.

Såhär gör du för att ställa in kanaler och dimma: På varje spotlight i taket finns ett hjul som går
att rotera. De fyra inställningarna en kan rotera mellan är OFF och kanalerna 1, 2 och 3. Varje
kanal motsvarar lampknapp 1, 2 och 3 (uppifrån räknat). De lampor som ställs in på kanal 1
dimmas alltså med hjälp av den översta knappen och så vidare. För att veta vilken kanal en
lampa är inställd på tittar du på den markering som vätter “ut” från lampan, mot en liten pigg
på kanten. Testa dig fram om du är osäker!
Såhär gör du för att flytta och plocka loss spottar: Det går även att flytta spotlightsen längs
med skenorna i taket och du kan, om du vill, plocka ned lampor som inte behövs, eller flytta
dem till en annan skena i lokalen. För att lossa lampan drar du först i spaken som finns på
spotlightens sida. När spärren riktas utåt, från långsidan av lampskenan, så är det möjligt att
vicka loss lampan, nedåt från skenan, eller skjuta den längs med. För att låsa fast lampan på
plats drar du tillbaka spaken till kortsidan av lampans fäste. Var försiktig och dra inte loss
lamporna med all din kraft! Med lite vickande lossnar de till slut.

