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ORGANISERING 
Udstiller er selv praktisk og økonomisk ansvarlig for pressekontakt, trykte materialer, forsikring, 

fernisering, ophængning/nedtagning, overholdelse af brandregulativer etc.  

Godsbanen er facilitator og kontaktperson for udstillerne. Aarhus Billedkunstcenter (AaBKC) 

rådgiver i forbindelse med pressemeddelelser, fondsansøgninger o.a. 

 

FØR UDSTILLINGEN 
Udstiller skal kontakte Godsbanens tekniker Erik Jørgensen (tlf. 4042 9988 / erik@godsbanen.dk) 

mhp aftale om ophængning, brandveje etc. senest 14 dage før udstillingen. 

Godsbanen tilbyder ca. en halv times teknisk bistand. Yderligere hjælp kan tilkøbes.  

 

OPHÆNG 
Galleriskinnerne skal benyttes.  

Udstilleren står selv for det praktiske omkring opsætning af værker; dvs at medbrine snore etc.  

 

PR  

Godsbanen og AaBKC deler pressemeddelelser, Facebook-begivenhed osv. på egne kanaler.  

Udstiller skal selv producere og sende materialet til Godsbanen og AaBKC på  

dorte@godsbanen.dk og leder@aabkc.dk.  

Godsbanens månedsplakat har deadline d. 20. i måneden.   

Udstillingen lægges på Godsbanens hjemmeside på www.godsbanen.dk/opret 

 

BRANDREGLER 
Mellemrummet er en brandgang, så gulvet kan ikke indgå i udstillingen.  
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ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag kl. 8-16. Åbningstiden kan udvides i forbindelse med fernisering etc.  

Udvidede åbningstider aftales med Frank Juel Nielsen (frjun@aarhus.dk, +45 2920 9042). 

Ved udvidet åbningstid er Udstiller ansvarlig for at der ikke kommer uvedkommende ind i 

Hovedbygningen. 

 

PRISLISTER / SKILTE 
Husk skilte med titel, priser, udstillingsbeskrivelse etc. 

 

FORSIKRING 
Udstiller skal selv forsikre sine værker. 

 

TRAPPERUMMET 

I forbindelse med udstillinger i Mellemrummet er det 

muligt at stille mindre skulpturer i det lille trapperum 

indenfor indgang 3F. Man kan også bruge de hvide vægge 

mellem trapperne til ophæng.  

Der gælder de samme betingelser om fx forsikring og 

brand som i Mellemrummet.  

Aftal nærmere med tekniker Erik Jørgensen. 

 

SPØRGSMÅL OM AT UDSTILLE I MELLEMRUMMET? 
Kontakt Dorte Kerstens, dorte@godsbanen.dk, +45 2299 2443. 
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