REFERAT af styregruppens møde d. 23.08.11
Til stede var: Steen, Else, Elin.

Vores Åbne atelierdøre nærmer sig hastigt samt præsentationsudstillingen i Mariagerfjord Frikirke.
Vi har nu haft en fin omtale med stor artikel og billed
den 19/8 i Randers Amtsavi (med afstikkere ud)
den 24/8 presseomtale i Mariager avis
den 22/8 omtale i Dinby.dk
Og så skal vi også have en presseomtale på plads i Nordjyske stiftstidende. Er undervejs.
Efterfølgende kommer der annoncer i Amtsavisens kulturtillæg med indstik i flere lokale aviser:
Aarhus Stiftstidende, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet
Lemvig og Dagbladet Ringkøbing/Skjern.
Herudover i de lokale ugeaviser: Mariager avis- Hobro- Hadsund- By og Liv, alle i uge 38 .
Der er endvidere købt annonce i Kunstavisen til den 16/9.
Så er det op til folk selv at profilere sig i pressen efter lyst og behov til Åbne atelier døre.
Alt i alt løber annoncerne op på 10.911,- det er et beløb vi kan leve med. Det vil sige med vores
annoncer og foldere har vi brugt ca. 18.000,- og så er der lige penge til at købe snoreophæng, et par
flag og lidt fornødenheder til ferniseringen.
Else køber flag og fortæring til ferniseringen.
Steen køber kroge og ophæng.
Elin sørger for skiltning til præsentations udstillingen.
Vi har spurgt turistchef Ejvind Larsen om han vil holde åbningstalen.
Kan han ikke, spørger vi en fra kulturforvaltningen eller kunstetagerne.
Det er nu muligt at hente plakater i A3 format på Mariager turistkontor eller selv printe ud i A4format. Det er vigtigt vi får så mange ud som muligt overalt langs fjorden, så kom med og vær aktiv
for alles skyld.
Billeder til udstillingen skal være i frikirken senest kl. 12.00 torsdag den 22/9.
Man hænger selv eget billed/billeder (to hvis de er mindre) op. Der vil være snor og kroge og
stiger på stedet.
Husk selv podier til kunsthåndværket.
Else laver navne/adr. skilte til at hænge/lægge ved hver udstiller.
Det er muligt at lægge visitkort og foldere ved sine værker.

Allerede nu har vi reserveret Det røde pakhus til præsentationsudstillingen i 2012 og vi planlægger
udstilling i Arden kulturhus i 2013.
Ref. ved Elin

