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Välkommen till Koordinatens konstgallerier!  

Här kommer viktig information om gallerierna och villkor kring vårt 
kommande samarbete. Vissa punkter nedan regleras även i avtalet. 
Om något är otydligt, kontakta oss gärna.  
 
Frågor om gallerierna, 
Irem Babovic, irem.babovic@oxelosund.se, 0155-383 73. 
 
Frågor om marknadsföring,  
Annie Magnusson, annie.magnusson@oxelosund.se, 0155-381 35 

 
Vi ansvarar för: 

• Att galleriet är städat och att väggar och podier är i gott skick. 

Spackling av eventuella spikhål hanteras av oss.  

• Ljussättning av utställningen. OBS! Detta förutsätter att 

hängning är klar senast kl 15.00 dagen innan vernissage.  

• Att utrustning till hängning finns tillgänglig.  

• Produktion av affisch och, om så önskas, vernissagekort.  

• Att producera och kopiera upp verkförteckningar.  

• Att lägga ut information om utställningen i våra olika kanaler.  

Föreningen/utställaren ansvarar för: 

• Att skicka in utförlig information och bildmaterial i tid. Se sid 3. 

• Marknadsföra utställningen i eventuella egna kanaler, både 

affischer och digitalt.  

• Senast två veckor innan hängning komma överens med Kultur 

och fritid när denna ska ske samt meddela uppskattat behov 

av podier och montrar.  

• Arrangera vernissage i samråd med oss. Vernissagetiden är 

alltid 11 – 14 om det äger rum på en lördag.  

Viktigt att tänka på: 

▪ Hängning sker alltid i samråd med vår kulturassistent.  
▪ Utställaren har tillträde till galleriet två dagar före 

utställningens öppnande och en dag efter utställningens sista 
dag. Öppnar utställningen på en lördag, hänger man den på 
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torsdag och fredag innan. Stänger utställningen på en tisdag, 
plockas den ned på onsdagen efter.  

 

▪ Koordinatens öppettider är:  

Måndag-torsdag 08.00-19.00, fredag 09.00-18.00, lördag 

10.00-14.00 och söndag 12.00-15.00.  

Om utställaren behöver mer tid vid upphängning, finns 

möjlighet att vara kvar på Koordinaten till 21.00 på fredagen. 

Meddela i så fall fritidsgårdens personal att ni är där!  

 
▪ Meddela oss om ni efter vernissage vill göra ändringar i 

utställningen, så att vi även kan ändra ljussättningen. 

 
▪ Var varsam med galleriernas väggar. Markeringar inför 

upphängning bör man vara sparsam med och använd endast 

blyerts. Sudda bort markeringarna så fort ni är klara.   

 

▪ Inlastning ska ske via Koordinatens personalingång på Södra 
Malmgatan 2. Ingången är låst så ring din kontakt när du vill 
komma in. Om du mot förmodan inte får tag på denne, ring 
Informationen på 0155-383 50. 

▪ Parkera så nära rampen som möjligt så att ICA:s leverantörer 
har utrymme att backa ner i deras lastintag. När du är klar kan 
du parkera längre upp för gatan eller på den stora parkeringen 
vid Torggatan.  
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Tidslinje inför vernissagedagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och material som ska skickas in senast 3 veckor 
innan vernissage 

 

• Namn på utställningen 

• Teknik  

• CV 

• Information om utställarens eventuella webbsida, Facebook-
sida och eller Instagramkonto.  

• Underlag för verkförteckning, som sedan redigeras av oss 
efter upphängning.  

• Bild för produktion av affisch, vernissagekort och 
marknadsföring. Vi vill om möjligt få både liggande och 
stående bild av samma motiv. Bilden ska vara högupplöst, 
d.v.s. filstorleken ska helst vara minst 1 MB. Det går bra att 
skicka flera bilder. Bilder tagna med mobil brukar fungera, då 
de oftast blir högupplösta, beroende på mobil. Bilderna ska 
bifogas som separata filer i mejl, inte infogas eller skickas 
via Messenger, sms eller liknande, som per automatik drar ner 
filstorleken.  

 

Vi behöver ha informationen långt i förväg, för att på bästa sätt kunna 
hinna marknadsföra utställningen innan vernissagedatumet.  

 

Välkommen till oss på Koordinaten, vi ser fram emot vårt samarbete!  
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