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KunstLab er etableret i 2015 som en del af Kulturspinderiet på Vestervold i
Varde.
KunstLab har til huse i den gamle laboratoriebygning, og er i dag et moderne
kunstlaboratorie med galleri og værksted, der administreres af Musik & Billedskolen.
Formålet med KunstLab er at skabe et kunstnerisk miljø, der inspirerer til at
udnytte stedet optimalt og bidrage til, at Kulturspinderiet bliver et spændende
levende sted at færdes. KunstLab tilbyder nogle inspirerende rammer, og kreativt træfpunkt for borgere i alle aldre, der brænder for at udtrykke sig skabende.
I galleriet er der skiftende udstillinger hver måned, og her udstiller primært
lokale kunstnere. I værkstedet arbejder lokale kunstnere, ligesom det bruges af
Musik & Billedskolen, aftenskoler og foreninger (primært foreningen KunstLab
Varde).
Galleriet er åbent hverdage kl. 9-17 og weekender kl. 12-16

Udstillinger i KunstLab
I galleriet er der skiftende udstillinger hver måned, og det er primært et tilbud
til lokale kunstnere.
Det er gratis at udstille i KunstLab galleriet, og der gælder følgende betingelser:
• KunstLab er åbent hverdage 9-17 i weekender kl. 12-16, hvor der er fri adgang. Indgangsdøren åbner og låser automatisk.
• KunstLab er ikke bemandet i åbningstiden, og der er ingen forsikring på
udstillede genstande, så det er udstillers egen risiko med hensyn til tyveri,
brand eller anden form for uheld.
• KunstLab er videoovervåget.
• Musik & Billedskolen er behjælpelig med plakater til plakatstandere ved
KunstLab og udsendelse af pressemeddelelse.
• Udstiller er selv ansvarlig for ophængning og nedtagning.
• Ophængning skal ske ved hjælp af eksisterende gallerieskinner, kroge mm.
Udstiller skal selv medbringe evt. podier
• Der må ikke slås søm eller lign. i vægge og loft, og der må ikke bruges tape
og lignende, der kan skade malingen på væggene.
• KunstLab udbetaler ikke udstillingsvederlag i forbindelse med udstillinger,
og tager ikke gebyr ved salg. Udstiller står selv for evt. salg.
• Efter nedtagning afleveres lokalet i ryddet stand.
Se bagerst i denne folder hvordan du ansøger om at udstille.

Workshops og kurser i KunstLab
Værkstedet i KunstLab kan lejes til mindre workshops og kurser på dagsbasis i
det omfang det ikke bruges af faste brugere.
På grund af størrelsen, er værkstedet ikke egnet til mere end 8 personer.
Ved leje af værkstedet gælder følgende betingerlser:
•
Det er kun værkstedsdelen der kan anvendes til kurset, der må ikke arbejdes i udstillingsrummet
•
Nøgle til KunstLab afhentes hos Musik & Billedskolens sekretær, der også
sørger for at alarmen er slået fra i de aftalte tidsrum og at yderdøren er låst op
•

Værkstedet aflåses af kursusholder, yderdøren låses automatisk

•
Udstillingen i KunstLab er åbent hverdage 9-17 i weekender kl. 12-16 –
også på de dage hvor du lejer værkstedsdelen
•

KunstLab er videoovervåget

•

Staffelier skal klappes sammen og stilles på plads efter brug

•
Udstiller er ansvarlig for at værkstedet efterlades i opryddet tilstand gulvet fejes og evt. affald og emballage fjernes
•
Pris pr dag er pt. 500 kr. Musik & Billedskolen sender regning efter
kursets afholdelse
Se bagerst i denne folder hvordan du ansøger om at leje værkstedet.
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Vest - port og handicap indgang

Galleriet i KunstLab er 6,45x6,88 cm, ca 44 kvm, og 2,6 meter i højden
Væggene er hvidmalede, og gulvet er gråt beton.
Herunder kan ses mål på brugbare flade på væggene. Vær opmærksom på
tilstedeværende stikkontakter mm. (Markeret med røde cirkler)
Der tages forbehold for alle anførte mål.
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Værkstedet i KunstLab
Værkstedet i KunstLab består af to arbejdslokaler.
I begge lokaler er der to stålvaske med rindende vand.
Der er adgang til toilet og bad.
I det første lokale er der almindelige borde samt lille tekøkken.
Der er kaffemaskine, elkedel, mikroovn og lille kogeplade.
Der er et udvalg af service, kopper, glas, tallerkner og bestik.
I det andet lokale er der to høje arbejdsborde med stole.

Første lokale

Andet lokale

Andet lokale

Ansøgning om udstilling eller leje af KunstLab
Udfyld denne side, og aflever/send til Musik & Billedskolen, Vestervold 11, 6800
Varde eller send de ønskede oplysninger pr mail til mail@kunstlab.dk
Navn: ____________________________________________________________________
Tlf.: _______________________ Mail: ______________________________________
Udstilling/leje periode : ____________________________________________________
Evt. hjemmeside: __________________________________________________________
Ved leje af værksted:
CVR nr. (til fakturering) : __________________________________________________
Kort beskrivelse af kurset:

Ved ønske om udstilling i galleriet:
Beskriv kort hvad udstillingen består af:

Beskriv kort dit kunstneriske virke:
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