
Den virtuelle udstilling, foråret 2020 
    

Navn:  

E-mail:  

 

Dit telefonnr.:  Din mobilepay:  

 

Ønsker du at have din egen kunstnerprofil / salgsside på hjemmesiden? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 Ønsker du at deltage i den virtuelle udstilling? 

☐ Ja 

☐ Nej 

Ønsker du at hænge op i galleriet, når det igen bliver sikkert at gøre det. (en kunstner ad gangen) 

☐ Ja 

☐ Nej 

Hvis du ønsker at hænge op, vil du så: 

☐ Helst have en hel plads? 

☐ Gerne dele en plads, såfremt der er flere deltagere end der er plads til? 

☐ Ikke relevant, jeg ønsker ikke at hænge op. 

 

Interview til brug på kunstnerpræsentation – færdiggør disse sætninger: 

Jeg er kunstner fordi… 

 

Jeg finder min inspiration… 

 

Mine ideer kommer fra… 

 

Det jeg gerne vil fortælle med min kunst er… 

 

Det bedste jeg ved er…. 

 

Jeg arbejder bedst når… 

 

Jeg er medlem af Galleri Langager, fordi… 



Den virtuelle udstilling, foråret 2020 
 

 

 

 

VÆRKLISTE 

Omdøb evt. filerne med dine billeder til et nummer (f.eks ditnavn-1, ditnavn-2 osv). 

Så kan du bare skrive numrene herunder: 

Billedfilens navn Værkets titel  
(hvis det har en) 

Størrelse  
(cm) 

Materiale Pris kr. 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Ved at sende ovenstående filer til Galleri Langager, giver du samtidig din tilladelse til at disse må bruges 
i salgskampagner, på hjemmesiden og på sociale medier. 
 
 
VIGTIGT: 
Denne besvarelse sendes udfyldt tilbage til gallerilangager@gmail.com sammen med: 

 Billede af dig selv 
 Gode fotos af de værker du vil have med på præsentationen. Min 2 stk, max 8 stk. Send et foto 

af hvert værk.  
Billederne tages lige forfra og i godt dagslys – jeg skal nok klippe dem til bagefter. Det er vigtigt 
at man kan se HELE maleriet. Har du kunsthåndværk med, så tag et billede med en hvid væg 
som baggrund – og ikke andet på billedet end et kunstværk ad gangen. Vi sætter værkerne til 
salg på nettet – så alle værkerne skal være til salg – og sælger du et undervejs skal vi have det 
at vide, så vi kan slette det online. 

 
Har du spørgsmål så ring til Dorte på 28920992 eller skriv til gallerilangager@gmail.com. 
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