DKRnyt2
A A LBOR G KU N S T PAVI L L O N
DKR indkaldes til møde mandag d. 4. juli
2016 kl. 19 i vores lokaler på Nordkraft.

Hvor vil vi hen

Oprettelse af et Udstillingsudvalg

Oprettelse af et Jubilæumsudstillingsudvalg

Besigtigelse af lokaler der er stillet til
rådighed

Lokaler til Jubilæumsudstilling
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Aalborg Kunstpavillon
Kunsthal Nord
Kjellerups Torv 5,2.
9000 Aalborg
Tlf. +45 9812 1163
info@kunstpavillon.dk
www.kunstpavillon.dk
Facebook
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Dagsorden
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Budolfi Hus, Nordea’s gamle
bygning.
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Eternitten, kontorlandskab i
lagerhal.
N

Aalborg Kunstpavillon
Bestyrelsen 2016

Formand:
Ole Flyv
Næstformand:
Martin Barslev ?

Du kan være med til at gøre en
forskel...man kan løfte mere
i flok... derfor kære medlemmer af DKR et STORT ønske for
2016 ...vi mangler jeres støtte
vær med til at løfte opgaven
og lad os få samlet en fuldtallig bestyrelse ...sammen kan
vi mere!!

Yderliger information:
www.kunstpavillon.dk

B EST Y RE L S E N

Kasserer:
Gurli Thomsen Nielsen

indhold

indkaldelse til dkrmøde mandag d. 4. juli
kl. 19 i vores lokaler,
kunsthal nord
Det er nu vi skal stå sammen.

1

Orientering om mulige lokaler til Jubilæumsudstilling.

2

Besigtigelse af lokaler.
Det er mest praktisk hvis du selv møder op og
besigtiger Budolfi Hus / fra d. fra lørdag d. 25. juni i
Universitariets åbningstid ( hver dag kl. 10 - 17 ).

3

Drøftelse af muligheder / udfordringer.

4

Nedsættelse af Jubilæumsudstillingsudvalg.

5

Nedsættelse af et udstillingsudvalg.

6

Gå ind i bestyrelsen og få indflydelse.
Hvad blev der af KUL?? / Frederikshavn 3??

7

Eventuelt.
Vi mangler indlæg til vores NYHEDsbrev.

02 - 03
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Det er nu vi skal stå
sammen!!
Aalborg Kunstpavillon har fået mulighed for at vise en
Jubilæumsudstilling i nogle lokaler vi har fået anvist
af Kulturforvaltningen.
Det er NU vi SKAL vise hvad VI er i stand til og vise at
vi STADIG LEVER og er fulde af vitalitet!!!
Derfor kære kunstnere lad os stå sammmen om dette
projekt og give nordjylland et BRAG af en udstilling.
Uanset om du er forhindret i at deltage i mødet vil vi
MEGET gerne høre fra dig -det er VIGTIGT at der er
STOR opbakning til dette projekt.
Har du nogle ideer men er forhindret i at komme
-hører vi MEGET gerne fra dig.
På bestyrelsens vegne, Ole Flyv
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1 /1
budolfi hus

Budolfi Hus, Algade 41, Nordea’s gamle lokaler
v. Budolfi kirk centralt placeret lige midt i centrum.
Udstillindsarealet er et stort lokale der måler ca. 15 x
30m med 2 rækker. søljer placeret ud mod facade og
bagsiden.
Det naturlige lys er fantastisk ( juni ) -men vægpladsen
er minimal ( lav ) bortset fra endevægene ( 15m x 2 ).
Vi kan muligvis låne skillevægene fra Nordkraft ( forudsat de er ledige ) alternativt må vi finde en anden løsning.
Fordele: Central placering.
Ulemper: Dårlige parkeringsmuligheder og manglende
vægplads.
For rigtig at se mulighederne og begrænsningerne
opfordrer vi jer til at besigtige lokalerne i Universitariet's
åbningstid og måske prøve en simulator nu du er der.
Åbner 25. juni / åbent hver dag kl. 10 - 17.
Vi har mulighed for at overtage lokalerne når Universitariet slutter d. 10. sept. / og lokaæerne er ryddet -omkring sidst oktober herefter kan Aalborg Kunstpavillon
begynde indretningen.
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1 /2
eternitten

Eternitten, i en gammel lager / produktionsbygning.
Placering på den gamle Eternit-grund.
Vi har mulighed for at disponere over kontor / laboratorie-lokaler ( den administrative del ) -måske kan vi også
udnytte selve hallen?? -men vi skal huske på at der sikkert kun er fyret op i kontordelen??
Udstillingsarealet består af flere lokaler der hænger
sammen med en lang korridor ( se billede tv. ).
Rummene har forskellig størrelse fra ??m til ??m.
Fordele: Gode parkeringsforhold, vægplads.
Ulemper: Det er opdelt i flere mindre rum og det ligger
placeret temmilig langt udenfor by-kernen.
Skal vi besigtige lokalerne kræver det en aftale med Kulturforvaltningen -og at vi enten cykler derud -eller der er
nogle der er mobil og kan fylde bilen/rne op.
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3

drøftelse af
muligheder og
udfordringer.
Budolfi Hus, Algade 41, Nordea’s gamle lokaler
v. Budolfi kirk centralt placeret lige midt i centrum.
Udstillindsarealet er et stort lokale der måler ca. 15 x
30m med 2 rækker. søljer.
Det naturlige lys er fantastisk ( juni ) -men vægpladsen
er minimal ( lav ) bortset fra endevægene ( 15m x 2 ).
Vi kan muligvis låne skillevægene fra Nordkraft ( forudsat de er ledige ) alternativt må vi finde en anden løsning.
Fordele: Central placering.
Ulemper: Dårlige parkeringsmuligheder og manglende
vægplads
For rigtig at se mulighederne og begrænsningerne
opfordrer vi jer til at besigtige lokalerne i Universitariet's
åbningstid og måske prøve en simulator.
Åbner 25. juni / åbent hver dag kl. 10 - 17.
Vi har mulighed for at overtage lokalerne når Universitariet slutter d. 10. sept. / og lokaæerne er ryddet -omkring sidst oktober herefter kan Aalborg Kunstpavillon
begynde indretningen.
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nedsættelse af et
jubilæumsudstillings
udvalg /
udstillingsudvalg.

For at lave en jubilæumsudstilling -kræver det vi har nogle tovholdere der sørger for / og sikrer at vi får udstillingen op at stå.
Der skal være en / nogle der er hænger udstillingen op. /
Skal der l findes et tema?? / eller skal udstillingen bare
være åben?? Skal det være muligt at invitere gæsteudstillere?? / Værksted / arbejdende kunstnere?? / Hvor
lang udstillings periode?? / Bemanding?? / Fernisering /
musik?? / Katalog / Plakat / Festivitas?? / Artist Talk's /
Pressemeddelelse / etc. etc.
Pavillonen har brug for et Udstillingsudvalg bestående
af 5 medlemmer heraf 3 fra DKR, der kan tage sig af
optagelse til DKR ( 2 gange årligt ).
Vi har også behov for 2 ( af de 5?? ) der kan arbejde
selvstændigt og fremme vores interesser i Kunsthal
Nord's udstillingsudvalg hvor vi har 2 pladser.
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6 /7

gå ind i bestyrelsen
og få indflydelse!!
hvad blev der af?? /
eventuelt.

Det er VIGTIGT at der er nogle der arbejder for vores
forening / bestyrelsen er ikke kun dem der driver der
driver foreningen -men også dem der generer ideerne
for foreningens aktiviteter.
Betyrelsen vil KRAFTIGT opfordre ALLE til at yde en
indsats og gå ind i bestyrelsesarbejdet -sammen står vi
STÆRKERE -samtidig er du med til at beslutte hvilken
vej Aalborg Kunstpavillon skal hen!!!
Hvad blev der af KUL?? / Frederikshavn 3??
Ordet er frit / Hvad kan vi gøre?? / Hvor står vi?? / Hvad
kan vi gøre bedre?? / Skal vi se at komme i gang!!

vi mangler Indlæg til
vores Nyhedsbrev.
Som du sikkert har bemærket har Pavillonnen udsendt
et NYHEDsbrev en til to / ? gange om måneden i 2016.
Vi har fokuseret på -MÅNEDENS kalenderkunstner fra
jubilæums-kalenderen 2016.
For at hdvikle NYHEDsbrevet og gøre det mere attraktivt
for vores læsere -vil redaktøren opfordre alle fra DKR til
at sende indlæg -gerne med billeder.
Arbejder du på et billede -eller en billedserie -har du
måske nogle skitser og en fortælling -du gerne vil dele
med læserne af NYHEDsbrevet.
Du har måske en udstilling, eller er med på en -du gerne
vil omtale, eller en oplevelse med kulturelt indhold, du
gerne vil dele med os andre.
Redaktionen har fokus på DKR og nordjylland MEN vi
vil også gerne bidrage med at viderebringe spændende
NYT -fra hele verden -forudsat det har et kulturelt indhold.
***Indlæg sendes til info@kunstpavillon.dk mærkes
NYHEDsbrev.
Redaktionen forbeholder sig ret til srlv at vælge.
På redaktionens vegne, Ole Flyv
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