
 

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNING I GALLERI KOCH, KULTURHUSET FREGATTEN 

 

Inriktning  
Galleri Koch upplåts till yrkesverksamma konstnärer med utbildning från konsthögskola eller 

motsvarande. Den visar framförallt regionala, men i viss mån även nationella och internationella 

konstnärer. Det kan även förekomma andra typer av utställningar som belyser aktuella och angelägna 

ämnen. Sammantaget ska utställningarna innehålla bredd och variation i uttrycksform och konstnärlig 

teknik samt ha en öppenhet mot nyskapande. Konsthallen ska även uppmuntra ungas skapande 

genom till exempel samarbete med Nösnäsgymnasiets estetiska linje och Rum1, kommunens 

skapandeverkstad för unga. Kommunen har dessutom en egen konstsamling som visas under vissa 

perioder.  

 

Ansökan  

Ansökan till Galleri Koch ska innehålla:  

1. Konstnärens namn, adress och kontaktuppgifter  

2. CV innehållande bl.a. studier, tidigare utställningar, var konstnären finns representerad och 

stipendier  

3. Medlemskap i konstnärsorganisation  

4. Referensbilder som ger en bild av konstnärens produktion  

5. Utställningsidé  

Vi lämnar ett skriftligt besked på ansökan, men har tyvärr inte möjlighet att ge personliga omdömen 

eller kommentarer till konstnärer som inte antas till utställning. Kulturkontoret förbehåller sig rätten 

att göra urvalet.  

 

Stöd  

Utställare som erhållit utställningsperiod i Galleri Koch beviljas följande stöd:  

 

1. Pressinformation och en vernissageannons  

2. Produktion och kopiering av affischer. Affischer produceras enligt Kulturhuset Fregattens grafiska 

profil  

3. Transport- och resekostnader enligt överenskommelse 

4. Produktion, kopiering och utsändning av vernissagekort i samråd med Kulturkontoret 

5. Försäkring under tiden konstverket är i galleriet (ej under transporten till och från galleriet)  

6. Kommunen tar vanligtvis en omsättningsbaserad hyra om 30 % vid försäljning av konst vid 

utställningarna, och sköter försäljningsprocessen 

7. Vernissage 

8. Utställningsersättning 

 

Viktigt att känna till  

Konstnären svarar själv för sina försäkringar till och från galleriet. Konstnären ansvarar för arbetet 

med hängning/bygge av utställningen i samarbete med kulturhusets kulturhusvärdar och tekniker. Vid 

behov av särskilda lösningar för utställningsbygget ska detta skrivas in i avtalet. Det är önskvärt att 

utställningarna kompletteras med olika typer av evenemang i samarbete med kulturkontoret. Galleri 

Koch är obemannat, men följer öppettiderna för biblioteket och är i blickfånget från Kulturhusets 

reception.  

 

Ansökan skickas till:  

Kulturhuset Fregatten 

Kajsa Finn 

Fregatten 1 

444 30 Stenungsund 

Det går också bra med e-post: kajsa.finn@stenungsund.se  

Stenungsund 19 december 2018 


