
 

Tilbud om at udstille på Hirtshals Fyr. 

Til medlemmer af BKF, Dansk Billedhuggersamfund, KKS samt Danske 

Kunsthåndværkere og Designere. 

Formålet med denne henvendelse er at hente udstillinger på et højt fagligt niveau til 

Hirtshals til glæde for byen og til fremme af samarbejdet mellem nordjyske kunstnere. 

Enkeltpersoner og mindre grupper af medlemmer fra ovenstående foreninger har mulighed 

for at udstille i Assistentboligen på Hirtshals Fyr i perioder på en til to uger. Foreningerne 

har også mulighed for selv at sammensætte og arrangere udstillinger. 

Ansøgning om udstilling sendes til den af de ovennævnte organisationer du er medlem af. 

Organisationen afgør herefter hvilke ansøgninger den ønsker at arbejde på at 

imødekomme. 

Hver af ovennævnte fem organisationer udpeger en repræsentant til et udstillingsudvalg, 

der udover de af organisationerne udpegede repræsentanter består af fire repræsentanter 

fra Støtteforeningen Hirtshals Fyr. Dette udvalg mødes en gang årligt i februar med 

henblik på at lave en samlet plan for årets udstillinger.  

Som udgangspunkt er der følgende udstillingsmuligheder: 

En periode på en uge i forbindelse med pinsen, en periode på to uger og en periode på en 

uge i juli, en periode på 2 uger i august og en periode på en uge i forbindelse med 

efterårsferien. Der er også mulighed for at træffe aftale om andre perioder, men i de 

ovennævnte perioder er caféen på fyret åben, og det er i de perioder der kommer mange 

gæster på fyret. 



Støtteforeningen Hirtshals Fyr (det nuværende udstillingsudvalg) vil forsat stå for en 

udstilling i forbindelse med påsken. 

Baggrunden for denne henvendelse 

Det nuværende udstillingsudvalg har afholdt ca. 40 udstillinger på Fyret siden 2008.   

Mere end 100 kunstnere har gennem tiden udstillet på Fyret.  

Der har været 1000 – 1500 gæster på hver udstilling. På ferniseringsdagen er der normalt 

100 – 150 gæster.  

Vi har altid haft et højt kvalitetsniveau på vores udstillinger, og har opnået et godt ry i 

lokalområdet. 

Det har været, og er, et stort arbejde, at stå for så mange udstillinger, derfor vil vi i det 

nuværende udstillingsudvalg gerne have fordelt arbejdet på flere, samtidig med at vi sikrer, 

at udstillingerne på fyret forsat får et højt kvalitetsniveau. 

Vores udstillinger har været tilrettelagt sådan, at vi har hængt op torsdag og fredag. 

Afholdt fernisering lørdag kl. 13, og har derefter haft åbent fra 13-17 de følgende 1-2 uger. 

Sådan vil vi foreslå at udstillingerne også planlægges fremover.  

Vilkår 

De/den der ønsker at udstille, i det efterfølgende kaldt ”den udstillingsansvarlige”, er selv 

ansvarlig for udstillingen, afholder selv udgifter til transport, fernisering osv., og står selv 

for ophængning. Evt. sponsorater til dækning af udstillingsomkostninger søges ligeledes af 

den udstillingsansvarlige. Efter udstillingsperioden afhenter den udstillingsansvarlige de 

udstillede kunstværker. 

Den udstillingsansvarlige står for indbydelser og plakat. Støtteforeningen er behjælpelig 

med udsendelse af indbydelser til foreningens kontakter og medlemmer. Støtteforeningen 

udsender ca. 700 indbydelser pr. mail i forbindelse med hver udstilling. Desuden kan 

udstillingerne markedsføres gennem forbundene.  

Vi annoncerer og omtaler vores udstillinger på foreningens hjemmeside. Hvis den 

udstillingsansvarlige leverer tekst og billeder, lægger vi det gerne op på foreningens 

hjemmeside. 

Pasning af udstillingerne er de udstillingsansvarlige som udgangspunkt selv ansvarlig for. 

Vi kan i støtteforeningen tilbyde at forsøge at hverve frivillige vagter, men du/I skal regne 

med, at I også selv skal biddrage. En vagt er fra kl. 13 – 15 eller fra kl. 15 - 17   

Støtteforeningen er behjælpelig ved tilrettelæggelse af udstillingerne. Besigtigelse, nøgler, 

vagtplaner osv. 



I forbindelse med ophængning og fernisering er det muligt at låne lejligheden over 

udstillingslokalerne fra torsdag til søndag, hvis ikke lejligheden allerede er udlejet. 

Lejligheden forsøges reserveret til de udstillere der ønsker at gøre brug af den umiddelbart 

efter udstillingsudvalgets møde i februar. I lejligheden er der to dobbeltværelser. 

Lejligheden modtages og afleveres rengjort.  

Den udstillingsansvarlige modtager og afleverer udstillingslokalerne rengjorte. Huller efter 

søm og skruer i vægge lukkes og pletmales ved afleveringen. 

Forsikring af det udstillede påhviler den udstillingsansvarlige. 

Salg af kunstværker varetages af de udstillingsansvarlige. Der ifalder Støtteforeningen en 

provision på 25 % beregnet af den prismærkede salgspris for kunstværkerne og gældende 

for ethvert salg gennemført under udstillingen.  

 

Kontakt til Støtteforeningen Hirtshals Fyr: 

 

Sus Vandsted, 98945030, sus.vandsted@mail.dk 

Jane Christensen, 28902451, janeogsvend@gmail.com  

Søren Friis, 22331653, sf@soren-friis.dk 

Ninne Nielsen, 26294479, mail@ninnenielsen.dk 

 

Du kan se mere om Hirtshals Fyr og Støtteforeningen på hjemmesiden 

http://www.hirtshals-fyrtaarn.dk 

 

Hvis du har lyst til at gøre brug af tilbuddet så kontakt din organisation eller en af 

ovenstående og lad os snakke om hvordan vi i fællesskab kan få din/jeres udstilling 

realiseret. 

Mange hilsner 

Kunstudvalget, Støtteforeningen Hirtshals Fyr 
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Lokalerne i Assistenthuset (stueetagen) 

 

 


