Tervetuloa Varikko Galleriaan !
Yhteystiedot:
Kalevalantie 6 B, 60100 Seinäjoki
galleriavarikko@gmail.com
0440 669920 (ke-su klo: 11-17)
www.varikko.fi

Tietopaketti näyttelyn järjestelyistä Varikko Galleriassa
- Kutsut: Pyrimme toimittamaan kaikki kutsut ensisijaisesti sähköisessä muodossa.
Tiedosto tai halutessasi paperiset kutsut tulee lähettää Varikko Galleriaan
(galleriavarikko@gmail.com /Kalevalantie 6 B, 60100 Seinäjoki) viimeistään 2 viikkoa ennen
avajaisia.
Paperikutsuja /-kortteja tarvitaan noin 240 kpl + omat kutsuvieraasi. Omien kutsuvieraiden osoitteet
voi toimittaa Varikko Galleriaan mieluiten sähköisessä muodossa tai samassa yhteydessä
kutsukorttien kanssa, jolloin kutsut lähetetään/postitetaan Varikko Galleriasta käsin. Kutsut
lähetetään 2. luokassa.

- Juliste: Voi tuoda mukana näyttelyn ripustuksen yhteydessä, vaihtoehtoisesti A3 tai A4 kokoa,
n.10-20 kpl.

Kutsukortin ja julisteen suunnittelu

1. Gallerian logo on ladattavissa nettisivuiltamme
2. Gallerian yhteystiedot: Kalevalantie 6 B, 60100 Seinäjoki, www.varikko.fi,
galleriavarikko@gmail.com, puh. 0440 669920
3. Näyttelyn nimi, taiteilijan nimi
4. Näyttelyn ajankohta
5. Avajaisten ajankohta, yleensä perjantai tai sopimuksen mukaan, yleensä klo 18-20.
6. Kutsussa haluttaessa teksti ”kahdelle”, julisteessa ja kutsussa ”Vapaa pääsy”.
7. Galleria on avoinna ke-su klo 11-17, maanantaisin ja tiistaisin suljettu.

8. Jos lähettämiseen käytetään kuorta, liitä ne mukaan tai kysy meiltä painotalon tarjoushintaa
kuorista. Käyttämämme kutsujen osoitetarran koko on 70 x 36 mm.

Lehdistö

Lehdistötiedote, sähköinen kutsukortti ja cv:
Lähetetään sähköpostina (galleriavarikko@gmail.com) viimeistään viikkoa ennen avajaisia.
Mainitse tiedotteessa oma puhelinnumerosi. Lehdistön edustajat usein soittavat, jos haluavat tulla
muuhun kuin sovittuun aikaan.
Lehdistö tulee yleensä ripustusviikolla. torstaina / perjantaina ripustuksen ohessa noin klo 13.
Kutsumme mm. Ilkka-Pohjalaisen kulttuuritoimituksen, Etelä-Pohjanmaan, Lapuan Sanomat, sekä
tiedotamme valtakunnallisia medioita.

Teoskuvat

Näyttelyn markkinointia varten nettisivuille ja mediaan laitettavat teoskuvat:
3-5 JPEG-kuvaa (nettisivuille resoluutio 72-75) lähetetään sähköpostina
(galleriavarikko@gmail.com) noin 1-2 viikkoa ennen avajaisia.

Näyttelyn ripustus

Näyttelyn ripustus tapahtuu yleensä avajaisviikolla ma-to (mikäli avajaispäivä on perjantai) tai
sopimuksen mukaan. Olethan yhteydessä, koska olet tulossa näyttelyä ripustamaan.
Yhteydenotto mieluiten sähköpostiin galleriavarikko@gmail.com.

Veistosjalustat:
Käytössä olevat veistosjalustat: 2 kpl 30,5 x 30,5 x101,5 cm, 1 kpl 50 x 50 x 50 cm, 2 kpl
40 x 20 x 80,5 cm, 5 kpl 30 x 30 x 80,5 cm, 1 kpl 30,5 x 30,5 x 91 cm.

Kaikissa näyttelyn järjestelyihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
galleriavarikko@gmail.com.

