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UTRADITIONEL OG
ANDERLEDES
GALLERIFORM I SKAGEN
– HER KAN DU BLIVE
GALLERIEJER OG HERRE
I EGET HUS I 14 DAGE

UDLEJNING AF GALLERI
Galleri Molevit Skagen, udlejes til kunstnere, efter følgende koncept:
Kunstneren/kunstnerne passer galleriet i
udstillingsperioden, og bor i den tilhørende lejlighed. Der betales husleje, men ingen
galleriafgift. Flere kunstnere kan udstille
sammen.
Galleriet er på ca. 60 kvadratmeter fordelt
på 2 rum og indeholder div. galleriskinner,
belysning og podier. Galleriet ligger i Skagen Centrum med ca. 100 meter til gågaden, ca. 250 meter til havnen og med Hotel
Petit og Hotel Plesner, som nærmestre naboer. Adressen er Jens Klarups vej 1, 9990
Skagen
Galleri + lejlighed udlejes i 14 dages perioder.
Lejligheden har 2 soveværelser med plads
til 4 voksne og 2 børn. Badeværelse, køkken, spisestue og stue m/TV, DVD samt
trådløst Internet opkobling, vaskerum med
vaskemaskine og tørretumbler.
I lejen er forbrug af el, vand, varme, og
slutrengøring inkluderet. Ligeledes er lokalt markedsføring i Skagen Turistforenings Kunstnerkatalog , hjemmeside og
daglige rundskrivelse til hoteller og Restauranter inkluderet i lejen.
Selvfølgelig er sommerperioden dejlig i
Skagen, men også i forår og efterår er der
mange turister i byen. Påske, Bededag, Kr.
Himmelfartsdag og Pinse, samt weekenderne i september og oktober benyttes af mange danske, svenske og norske turister.

Det er en kæmpe chance
for kunstnere
”Jeg hørte om Galleri Molevit i Skagen igennem Galleri
Sankt Gertrud i København,” fortæller Helle Bang. Det
var i år 2010. I år har hun udstillet på stedet i en hel
måned, først med det københavnske galleri og derefter
alene.

”Det er meget utraditionelt, og en kæmpe chance for
kunstnere, som får et fantastisk udstillingsvindue her i
Skagen.” Hun fortæller, at der kommer mange nordmænd og tyskere forbi i løbet af sommeren, også enkelte
fra USA er hun stødt på. Og hun har endvidere solgt
værker til begge nationaliteter. ”Men jeg har bestemt
også solgt til Skavboer, også store værker,” siger hun og
understreger, at det som kunstner er meget positivt og
inspirerende at komme helt tæt på de mennesker, der
interesserer sig i kunst.
”Gallerihuset ligger smukt. Foran er en lille have med
toppede brosten og flot tilplantet. Det har jeg som
skulptør stor fornøjelse af – i år lavede jeg en lille mini
-skulpturpark der. Når folk cyklede forbi, stoppede de
op med det ene ben støttende på plankeværket for at
kigge – det var lige før, det var en installation i sig
selv,” siger hun og smiler.
Huset har charme, siger hun. I overetagen foretrækker
hun personligt soveværelset ude under taget, som kræver, at man bukker hovedet, når man skal derind. Datteren, der også har udstillet i galleriet, er der plads til i
endnu et soveværelse. ”Det er smart, at vi kan bo samme
sted, som vi udstiller. Ofte har vi tage vores cykler til
Sønderstrand og badet i havet, inden vi åbner galleriet.
Man bliver lidt høj af stedet,” siger hun og tilføjer: ”Jeg
synes, det er sympatisk, at Pia og Thomas har skabt
dette utraditionelle galleri – bestemt – kan ikke sige
andet, end at det er alle tiders.”

