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OPHÆNGNING OG NEDTAGNING 

Du skal selv ophænge og nedtage udstillingen op indenfor udstillingsperioden. 

Der er galleriskinner overalt på Godsbanen - medbring egne materialer til ophæng (snor, saks etc.) 

Inden udstillingen skal du aftale et møde med Erik Jørgensen fra Godsbanens Teknik (erik@godsbanen.dk, 

+45 4042 9988) og/eller Dorte Kerstens (dorte@godsbanen.dk, +45 2299 2443) om alt det praktiske.  

Dette møde er gratis. Efterfølgende (betalt) hjælp aftales på mødet. 

FORSIKRING 

Godsbanen holder ejendommen brandforsikret. Øvrige forsikringer påhviler lejer, fx for værker, inventar, 

løsøre og andet. Godsbanen dækker ikke skader, forårsaget af udefra kommende hændelser. 

FERNISERING 

Du skal selv arrangere fernisering.  

Forplejning kan aftales med Spiselauget, info@spiselauget.dk, +45 3141 2022), eller egne forfriskninger kan 

medbringes i rimeligt omfang. 

Orientér under alle omstændigheder Spiselauget om ferniseringen og aftal evt. afspilning af musik etc. 

 

PR / OMTALE 

Godsbanen sørger for omtale på: 
Godsbanens hjemmeside og herigennem AarhusGuiden, KulturPortalen mm. 

Godsbanens eksterne nyhedsbrev (ca. 4.600 modtagere). 

Godsbanens Facebookside (ca. 45.000 følgere).  
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Det skal vi bruge fra dig: 
Tekst i wordformat om udstillingen. Max. 500 ord. 

Husk: Start- og slutdato, evt. fernisering, kontaktmail eller hjemmeside og engelsk summary. 

Billeder. Husk evt. kreditering af fotograf og at komprimere billederne til net. 

Evt. videoer: Vimeo eller Youtube-links. 

Sendes til Dorte Kerstens, dorte@godsbanen.dk, +45 2299 2443. 

 

Hvad kan/skal du selv gøre – men spørg os gerne om input: 

Producere og distribuere evt. udstillingskatalog, skilte og andet trykt materiale. 

Kontakte presse. 

Oprette begivenhed på Facebook. 

Oprette udstillingen på fx Kultunaut.dk. 

Lægge billeder på Instagram (fx #godsbanen). 

 

Forslag/tips: 

Aarhus Billedkunstcenter har mange gode råd. Bl.a. om artist talks, pressekontakt etc. 

Er din udstilling relevant for særlige grupper? Kontakt foreninger, højskoler etc. 

Kan din udstilling indgå i et skoleforløb? Kontakt Børnekulturhuset. 

Kontakt kunsten.nu for at få din udstilling omtalt. 

Kan din udstilling indgå i voksenskoleforløb på FOF, LOF, Folkeuniversitetet etc.? 

 

Spørgsmål om at udstille på Godsbanen? 

Kontakt Dorte Kerstens, dorte@godsbanen.dk, +45 2299 2443 
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