Information om galleri EGGERTART, Tunø
Kære kunstvenner
En lille statushilsen fra Galleri EggertArt, Tunø hvor der pt. arbejdes hårdt på at nå i mål til den
officielle åbningsdag.
•
Officiel åbningsreception torsdag den 12. maj – hvor Tunboer, samarbejdspartnere og
hjælpere er velkommen til at kikke ind til en lille forfriskning i tidsrummet fra kl. 11.00 –
15.00
•
Fernisering lørdag den 14. maj fra 11.00 – 15.00.
•
Jeg har valgt lørdag til fernisering, fordi jeg håber at rigtig mange kunstnere har tid til at
komme over og se galleriet og hilse på samt få en hyggelig dag på smukke Tunø - også her vil
jeg byde på en forfriskning.
Min plan er at holde åbent hver dag i tidsrummet fra kl. 11.00 – 15.00 (i perioden fra den 12. maj –
15. august) måske også nogle varme sommeraftener med lys og hygge i haven i de perioder med rigtig
mange turister.
Samtidig er det tanken at lave nogle aktiviteter hen over sommeren – som tidligere nævnt en
Montmartre dag, her er mit forslag er den 16 og/eller 17. juli og jeg tillader mig derfor at spørge om
hvor mange af jer der kunne tænke sig at deltage og gerne sammen med andre kunstvenner fra jeres
netværk og i et sådan arrangement.
Af hensyn til det praktiske (reservation af færgebilletter, forplejning og evt. overnatning) er jeg nødt
til at bede om en tilkendegivelse fra jer så hurtigt som muligt, da det er i højsæsonen.
Jeg håber på endnu flere arrangementer, bl.a. en weekend med en portrættegner, en workshhop eller et
kunst-battle, ja der er mange muligheder og jeg vil rigtig gerne høre fra jer med forslag og ideer til
sjove tiltag og også gerne, hvis i kender nogen der kan tegne portrætter eller kan styre slagets gang
ved en workshop eller et kunst-battle - så kontakt mig endelig – hellere en gang for meget end en
gang for lidt.
Jeg vil kontakte hver enkelt af jer for afhentning af jeres kunstværker / alternativt kan i hurtigst muligt
sende mig en SMS på 60830197 eller på mail: bent@eggertart.com om en eller flere mulige
afhentningsdage. Sammen med afhentningen af jeres kunst skal jeg bede om en prisliste samt diverse
udstillingsmateriale, visitkort og lignende som kan udleveres til gæsterne.
Jeg står naturligvis til jeres rådighed og har I spørgsmål så kontakt mig endelig så vi kan få afklaret
diverse udeståender.
Planlægning er en god ting og lad mig vide i god tid, hvis og når i aflægger mig et besøg på øen. Jeg
glæder mig til sommeren 2016 og håber at se så mange af jer som muligt på Tunø.
Hilsen
Bent

