
 
 
 
 
ATT STÄLLA UT PÅ GRAFIK i VÄST: FÖR GiV-MEDLEM  
 
 
 
Du/ni disponerar gallerirummet för utställning av egna, grafiska och grafikrelaterade, arbeten. 
Utställningen pågår i två och en halv vecka = tre helger, med vernissage lördag. 
Hängning sker torsdag – fredag före vernissage. Nedtagning onsdag kväll – torsdag. 
 
GiV tar en provision på 25% på försäljningsbeloppet. 
Endast GiVs Vänner och egna medlemmar är berättigade till en rabatt på 10%  av försäljningspriset. 
GiV drar sin provision efter att rabatten är dragen.  
 
Om återbud lämnas så sent att annan utställare ej kan engageras och återbudet inte beror på 
dokumenterad sjukdom, debiterar GiV en serviceavgift på 1.000:- 
 
 
 
Utställaren står för: 

• utställningskostnad: 2 000 kr (1 600 exkl moms) som faktureras efter avslutad utställning. GiV 
bidrar med samma summa. Se nedan. 

• skriver kort text och sänder bilder till pressrelease, kalendarium och vernissagekort 
• står för eventuellt större vernissageannons i GP,  
• vaktning av utställningen vernissagehelgen 
• dryck och tilltugg under vernissagen.  
• frakt till galleriet. 

 
 
 
GiV står för:  

• annons- och vernissagekortskostnader (totalt lägger GiV ut 4 000 kr som delas med 
utställaren).  

• formgivning av vernissagekort & kalendarium,  
• en assistent från utställningsgruppen gör hängningen tillsammans med dig och medverkar 

under vernissagen. 
• materiel och utrustning för hängning av utställning. 
• annonsinförande i GP samt i ett flertal kalendarier i olika konst-/kultur-/ grafiktidskrifter, 

annonsering på vår hemsida, Facebook och Instagram,  
• helgvakt två helger,  
• digitalt utskick av vernissagekort,  
• returfrakt av ej försålda verk.  
• verken i lokalen är försäkrade mot vatten och brand, ej stöld eller skadegörelse. 
• ekonomisk redogörelse och utbetalning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik i Väst  +46 (0)31-711 38 39, 0700-18 18 73 pg 49 62 81-7 
Storgatan 20  giv@ramverk.se   bg 5853-8190 
SE-411 38 Göteborg www.grafikivast.se  org.nr. 857206-5491 
 
Galleriet har öppet: ons 12-18, tis-sön 12-16 övrig tid efter överenskommelse. 
Konstnärsägt galleri och grafikbank 


