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Vilkår	  og	  rammer	  for	  udstillere!	  
	  
Festivallens	  formål:	  	  
Det	  er	  festivallens	  formål,	  at	  fremme	  formidlingen	  af	  den	  gode	  kunst	  og	  det	  kunsthåndværk,	  der	  er	  
inspireret	  af	  historie,	  fortællinger	  og	  myter	  -‐	  primært	  fra	  den	  periode,	  der	  knytter	  sig	  til	  vikingetid.	  

Tid	  og	  sted:	  
Mytologisk	  ART	  Festival	  afholdes	  på	  Gorms	  Torv,	  Jelling,	  i	  tidsrummet	  3.7.2015	  kl.	  17.00	  til	  søndag	  den	  
5.7.2015	  kl.	  16.00.	  Det	  er	  samme	  week-‐end,	  som	  der	  i	  Jelling	  afholdes	  ’Vikingemarked	  ved	  Højene’	  

Festivallen	  foregår	  dels	  som	  ’open	  air’	  udstilling	  på	  torvet,	  dels	  i	  sparekassens	  lokaler,	  i	  Cafe	  Sejd	  og	  
eventuelt	  i	  andre	  lokaler,	  der	  stilles	  til	  rådighed	  af	  butikker	  på	  torvet.	  De	  indendørs	  udstillingsmuligheder	  
kan	  give	  nogle	  begrænsninger	  på	  hvor	  store	  udstillingsarealer,	  der	  kan	  stilles	  til	  rådighed	  for	  de	  kunstnere,	  
som	  er	  bundet	  til	  at	  skulle	  benytte	  indendørs	  lokaler.	  

Udstillerne	  bydes	  velkommen	  ved	  en	  officiel	  ’ceremoni’	  kl.17.00.	  Udstillingsrummet	  (ude	  og	  inde)	  vil	  være	  
fuldt	  til	  rådighed	  fra	  kl.	  16.00.	  Udstillere,	  der	  har	  mulighed	  for	  at	  komme	  tidligere	  (gerne	  allerede	  fredag	  
formiddag	  eller	  torsdag	  aften)	  opfordres	  til	  at	  gøre	  det.	  	  

Der	  kan	  være	  udstillere,	  der	  ønsker	  at	  sende	  deres	  værker,	  så	  de	  er	  fremme	  allerede	  torsdag.	  Det	  vil	  være	  
muligt,	  når	  det	  på	  forhånd	  er	  aftalt.	  Navnet	  på	  kontaktperson	  vil	  blive	  oplyst	  senere	  –	  ellers	  spørg!	  

Udstillere:	  
I	  det	  omfang	  der	  er	  plads,	  er	  festivallen	  åben	  for	  udstillere,	  der	  falder	  ind	  under	  festivalens	  formål.	  I	  særlig	  
grad	  lægges	  vægt	  på,	  at	  udstillerne	  kan	  vise,	  at	  deres	  værker	  er	  alment	  anerkendte	  for	  deres	  kunstneriske	  
eller	  kunsthåndværksmæssige	  kvalitet.	  

Det	  er	  arrangørerne,	  der	  eventuel	  med	  rådgivning	  fra	  kunst-‐	  og/eller	  kunsthåndværkere,	  der	  om	  
nødvendigt	  træffer	  afgørelse	  om,	  hvem	  der,	  i	  en	  given	  situation,	  ikke	  vil	  kunne	  gives	  udstillingsplads.	  

Vilkår	  for	  udstillerne:	  
1. Pris	  på	  værkerne:	  

Udstillerne	  er	  forpligtiget	  til	  at	  oplyse	  værdien	  af	  salg	  under	  festivallen,	  idet	  udstillerne	  med	  
udgangspunkt	  i	  den	  enkeltes	  salg	  vil	  blive	  opkrævet	  10	  %	  til	  dækning	  af	  de	  omkostninger	  
festivalarrangørerne	  måtte	  have	  til	  gennemførelse	  af	  arrangementet.	  Udstillerne	  beregner	  
selv	  omsætningen.	  Af	  hensyn	  til	  erfaringsopsamling	  ønskes	  opgørelse	  for	  hver	  af	  de	  3	  dage.	  
Afregning	  sker	  som	  udgangspunkt,	  inden	  man	  forlader	  festivallen	  søndag.	  

2. Udstillingskatalog:	  	  
Udstillerne	  tilbydes,	  formedelst	  200	  kr.,	  at	  blive	  præsenteret	  i	  et	  professionelt	  opsat	  katalog,	  
enten	  udført	  ved	  digital	  eller	  grafisk	  tryk	  (afhænger	  af	  omkostningerne).	  
-‐ De	  200	  kr.	  betales	  ved	  bankoverførsel,	  samtidig	  med	  at	  kunstneren/kunsthåndværkeren	  

giver	  bindende	  tilsagn	  om	  at	  være	  udstiller	  
-‐ Den	  enkelte	  kunstner/kunsthåndværker	  fremsender	  word	  fil	  med	  beskrivende	  tekst	  

samt	  relevante	  fotos	  til	  grafikeren	  efter	  grafikerens	  anvisninger.	  



-‐ Når	  kataloget	  er	  færdigtrykt,	  i	  god	  tid	  før	  festivallen,	  tilsendes	  hver	  af	  de	  betalende	  
udstillere	  10	  eksemplarer	  af	  kataloget	  uden	  beregning.	  (Kataloget	  vil	  blive	  solgt	  -‐	  op	  til	  og	  
under	  festivallen	  -‐	  for	  20	  kr.	  pr	  stk.)	  

3. Pressedækning:	  	  
Arrangørerne	  bag	  Mytologisk	  Art	  Festival	  vil	  sørge	  for	  god	  pressedækning	  og	  omtale	  af	  
arrangementet	  både	  før,	  under	  og	  efter	  afholdelsen,	  til	  fordel	  for	  både	  udstillere	  og	  festival.	  
Vejle	  kommune	  vil	  endvidere	  markedsføre	  festivalen	  ad	  de	  samme	  kanaler	  som	  
’Vikingemarkedet	  ved	  Højene’	  markedsføres.	  Vejle	  kommune	  afholder	  endvidere	  
omkostningerne	  til	  tryk	  af	  kataloget	  i	  ca.	  1000	  eksemplarer,	  medens	  Jelling	  Bryghus	  forestår	  
den	  grafiske	  opsætning	  mv.	  

4. Forsikring/sikring/ansvar:	  	  
Arrangørerne	  har	  ingen	  særskilt	  forsikring,	  der	  dækker	  for	  de	  enkelte	  kunstneres	  værker.	  
Kunstnerne	  har	  ansvaret	  for	  selv	  at	  sikre	  egne	  værker	  under	  festivallen.	  DJS’s	  lokaler	  vil	  blive	  
aflåst	  om	  natten.	  Hvor	  det	  er	  muligt	  -‐	  og	  hensigtsmæssigt	  -‐	  vil	  elementer	  fra	  open-‐air	  
udstillingen	  kunne	  sikres	  i	  de	  samme	  lokaler	  om	  natten.	  

5. Skat	  og	  andre	  myndigheder:	  
’Mytologisk	  ART	  festival’	  forventes	  sammen	  med	  ’Vikingemarked	  ved	  Højene’	  at	  blive	  et	  
meget	  stort	  arrangement.	  Det	  må	  således	  også	  antages,	  at	  aktiviteterne	  vil	  have	  
myndighedernes	  særlige	  opmærksomhed.	  Ikke	  mindst	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  skat,	  moms	  o.	  
lign.,	  udstillerne	  anbefales	  derfor,	  at	  undersøge	  hvordan	  reglerne	  vil	  være	  for	  eventuel	  salg	  
af	  de	  udstillede	  genstande.	  F.eks.	  at	  salg,	  som	  hovedregel,	  skal	  dokumenteres	  med	  en	  
faktura.	  

6. ’Open	  air’	  udstilling:	  
Som	  udgangspunkt	  foregår	  udstillingen	  af	  de	  mere	  robuste	  værker	  udendørs.	  Gerne	  i	  
tilknytning	  til	  eget	  telt	  eller	  rundt	  på	  torve	  pladsen.	  Når	  der	  er	  mere	  overblik	  over	  
udstillernes	  behov	  vil	  der	  blive	  taget	  stilling	  til,	  om	  der	  skal/kan	  arrangeres	  en	  form	  for	  
overdækning,	  læ,	  baggrund.	  I	  det	  omfang	  udstillerne	  måtte	  have	  særlige	  ønsker	  og	  behov,	  vil	  
disse	  blive	  undersøgt	  i	  forhold	  til,	  om	  de	  vil	  kunne	  tilgodeses.	  

7. Beklædning:	  
Man	  må	  som	  udstiller	  meget	  gerne	  være	  i	  ført	  sin	  vikingebeklædning,	  men	  der	  er	  ikke	  nogen	  
egentlig	  dress	  code.	  	  

8. Overnatning:	  
Overnatning	  sker	  på	  udstillers	  egen	  foranledning.	  Udstillere	  der	  ønsker	  det,	  skal	  være	  
velkomne	  til	  at	  medbringe	  vikingetelt	  til	  opstilling	  på	  torvet	  (græsareal	  lige	  op	  til	  torvet).	  Det	  
vil	  ligeledes	  være	  ok	  at	  overnatte	  i	  teltene.	  Teltene	  kan	  eventuelt	  benyttes	  til	  udstilling	  i	  
udstillingstiden.	  
Man	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  benytte	  en	  af	  flere	  andre	  muligheder:	  Jelling	  Kro,	  Harresø	  Kro,	  
Family	  Camping	  Jelling,	  Fårup	  Sø	  Camping	  eller	  Herberget	  Nørrelide.	  (Nørrelide,	  
www.nørrelide.dk,	  er	  et	  fint	  og	  hyggeligt	  sted,	  specielt	  hvis	  man	  indskriver	  sig	  som	  en	  
gruppe,	  man	  skal	  være	  indstillet	  på,	  at	  man	  deler	  rum	  og	  faciliteter	  med	  andre)	  

9. Forplejning:	  

Man	  sørger	  selv	  for	  forplejning.	  Lørdag	  og	  søndag	  morgen	  serverer	  Café	  Sejd	  morgenkaffe	  
med	  brød,	  ost	  og	  marmelade	  til	  udstillerne.	  

Bag	  arrangementet	  står:	  
Cafe	  Sejd;	  v.	  Ole	  Grangaard	  Olesen	  (samlet	  overblik	  og	  koordinering),	  	  



?	  (Praktisk	  overblik	  og	  koordinering	  –	  endnu	  ikke	  endelig	  afklaret)	  

Jelling	  Bryghus;	  v.	  Kontaktperson,	  Birgitta	  Farsø	  (grafisk	  arbejde	  og	  udstillerkatalog)	  

Kunstnerisk	  værtinde	  og	  sparringspartner;	  Margrethe	  Kruse	  Ellegaard	  

Arrangementet	  støttes	  af:	  
Den	  Jyske	  Sparekasse	  (DJS-‐lægger	  lokaler	  til)	  

Vejle	  kommune	  (har	  bevilget	  15.000,00	  kr.	  til	  tryk	  af	  udstillerkatalog)	  

Arrangementet	  anbefales	  af:	  
Jelling	  turist-‐	  og	  handelsstandsforening	  

Jelling	  lokalråd	  

Foreningen:	  Vikingemarked	  ved	  Højene	  

Eventuelt	  overskud:	  
Der	  føres	  regnskab	  med	  indtægter	  og	  udgifter	  for	  festivallen.	  Resultatet	  vil	  efterfølgende	  blive	  offentliggjort	  
Et	  eventuelt	  overskud	  vil	  enten	  blive	  skænket	  til	  foreningen	  ’Vikingemarkedet	  ved	  Højene’	  på	  bestemte	  
vilkår,	  eller	  midlerne	  vil	  blive	  indsat	  på	  en	  særlig	  konto	  med	  henblik	  på,	  at	  fremme	  aktiviteter	  svarende	  til	  
festivalens	  formål.	  Eventuelt	  at	  gentage	  festivallen	  igen	  i	  2016.	  

Læs	  mere	  på	  www.cafesejd.dk/MytologiskARTfestival	  

	  
MVH	  

Ole	  Grangaard	  Olesen	  

hej@cafesejd.dk	  

29615416	  

	  

	  

	  


