
VI GENTAGER SUCCESEN!
Nu har du muligheden for at være med!

Derfor inviterer vi til Open Call til kurateret julemarked for  
kunsthåndværk og design på Vendsyssel Kunstmuseum,

lørdag d. 26. november kl. 10.00 – 16.00

Vi tilbyder at du kan være med på et stemningsfuldt indendørs julemarked med kunsthåndværk  
og design som det naturlige omdrejningspunkt på Vendsyssel Kunstmuseum. På markedet kan du 
sælge keramik, glas, smykker, tekstil, beklædning m.m. af egen produktion.

- Gratis stand – bord (180 x 76 cm) med dug og stol.
- Forplejning hele dagen (morgenmad, frokost, kaffe og kage).
- To fribilletter, til julemarkedet, pr. standholder, (ellers alm. museumsentré).
- Vi sørger desuden for stemningsskabende musikalsk underholdning i løbet af dagen.
- Kunstoplevelser med afsæt i museets sudstillinger og workshop for børn.
- Vi sigter efter en alsidig og bredt appellerende repræsentation af forskelligt  
 kunsthåndværk i Danmark og Norden.
- Udover kunsthåndværk og design vil der være forskellige stande med 
 lokale delikatesser og julelækkerier.
- Markedsføring af arrangement, fælles plakat, pressemeddelelse, SoMe,  
 men vi håber selvfølgelig også, I vil dele begivenheden i jeres netværk.

Deltagerne på markedet kurateres af nedstående, 
på baggrund af deres ansøgning og produktbilleder

Elsebeth Gerner Nielsen, tidl. Kulturminister  
og Rektor for Designskolen i Kolding. 
Dorte Visby, Keramiker og næstforperson for DKoD på lansdsplan, 
samt Forperson for DKoD i afd. nord.
Sine Kildeberg, Museumsdirektør, Vendsyssel Kunstmuseum.
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Tankerne bag VKM’s julemarked:
På  Vendsyssel Kunstmuseum er julens røde tråd grøn. På vores julemarked skal man kunne købe kunsthånd-
værk og design af høj kvalitet. Produkter som man ikke kan nænne at smide ud, men som man beholder 
eller giver til et menneske man holder af. Kunsthåndværk og design er det naturlige omdrejningspunkt for  
julemarkedet. Håndværk, hvor man kan mærke hænder og sjæl. De besøgende skal have mulighed for at 
møde mennesket bag og høre om tankerne og processen. Vi ønsker med andre ord at give eksempler på, 
hvordan bæredygtighed og æstetik kan gå hånd i hånd. 

 
Støttet af Ny Carlsbergfondet

 
 ANSØGNINGSFRIST: Senest d. 28. august 2022 
 
 Vi lægger vægt på: 
 - Godt gennemført håndværk.
 - Høj kvalitet 
 - Bæredygtighed samt den gode fortælling.

 Hvad forventer vi af dig:
 - En donation til vores konkurrence/lodtrækning.
 - At du bemander standen. 
 - Du står selv for betalingsmuligheder (Mobilepay, kontanter etc.).
 - Du sætter selv din stand op (opsatser, produkter mm.).
 Julemarkedet foregår i udstillingssalene, og opstillingen er afhængig af de aktuelle udstillinger.  
 Derfor kan du ikke forvente mere plads end det angivne bordmål.

 Hvordan ansøger du: 
 -Lav en kort beskrivelse af dit kunsthåndværk. 
 -medsend 5-8 billeder, prisniveau og links til www./Instagram/Facebook.
 -Vedlæg kort CV. 
 (Ansøgninger, der ikke indeholder produktbilleder, kommer ikke i betragtning) 
 
 Alt sammen helst i PDF-format, til ansoegning@vkm.dk 
 Vi forventer at have svar klar til dig ultimo uge 38.

” Arrangementet oversteg mine forventninger i betragtning af at 
det var første gang, der er julemarked alle vegne den weekend og 
Corona lurede, kom der et fint antal gæster” 
 
” Det var en stor oplevelse at være med i går  
- fik også solgt over forventning, Intet at klage over.” 

Testimonials fra sidste års udstillere.
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P Nørkjærs Plads 15 · DK· 9800 Hjørring  
Tlf. +45 98 92 41 33 · info@vkm.dk  
www.vkm.dk

Med forbehold for ændringer.


