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Prøv 10 værker - og behold det ene
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Hvad er en Kunstcirkel?

En kunstcirkel består af 10 medlemmer og 10 forskellige kunstværker.
Hvert medlem prøver hvert værk derhjemme i 3 måneder. 

Når cirklen er færdig efter 30 måneder, vælger alle 10 medlemmer  et
af de 10 værker, som I hver især beholder.

Vi trækker lod om vælgerækkefølgen.

Da værkerne er lige så forskellige som cirklens medlemmer, ender det
oftest med, at du får et værk i din top-3. Men har du ikke mindst 3
værker at vælge imellem til sidst, har du mulighed for at vælge et
andet til samme værdi i galleriet.

RYK DE STORE
KUNSTOPLEVELSER 

HJEM I DIN STUE

Hvor meget koster det?

Du betaler et fast beløb om
måneden i de 30 måneder.

Prisen afhænger af
værkernes værdi i cirklen.

I en cirkel med værker til ca.
15.000 kr. pr. værk, koster
det  fx 500 kr. om måneden.

Efter 30 måneder har du
prøvet alle 10 værker og har
betalt for det værk, du
beholder.

Der kommer altså ikke nogen ekstra udgifter oven i det beløb, du
betaler om måneden i de 30 måneder.
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Hvordan foregår det rent praktisk?

Du tilmelder dig din ønskede cirkel på www.kunstcirkler.dk

Når cirklen er fuld, indkalder vi til et hyggeligt opstartsarrangement,
hvor vi præsenterer de 10 værker og fortæller lidt om kunstnerne og
værkerne.

Her får du også dit første værk med hjem.

Herefter skifter I værkerne rundt mellem jer hver 3. måned. Vi har
både cirkler, hvor I bor i samme by og selv står for at bytte rundt, og
cirkler, hvor vi står for transporten.

Hvorfor skal jeg være med i en Kunstcirkel?

Kunstcirkler er for alle, uanset
forudsætninger. 

Det vigtigste er en nysgerrighed
over for kunst og en lyst til at
prøve kunsten derhjemme.

Måske vil du gerne i gang med
at købe kunst, men aner ikke
hvor du skal starte?

Måske er du erfaren
kunstkøber, men trænger til ny
inspiration til dine kunstkøb? 

Eller måske synes du bare, det kan være sjovt at prøve en masse
forskellig kunst hjemme hos dig selv?

Uanset hvad vil du finde masser af ny inspiration til din indretning
og sjove kunstoplevelser i en kunstcirkel. 

Du vil helt sikkert både opleve kunst, der ved første øjekast ikke
siger dig noget - eller som tværtimod rykker alt for meget i dig. 

Men efter 3 måneder når du altid at lære værket at kende på en helt
ny og nogle gange overraskende måde. 
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Hvem står bag kunstcirklerne?

 'ART'M - Kunst og Galleri' står bag kunstcirkler.dk.

Vi er et helt rigtigt galleri med udstillingslokaler i Horsens, og vi har et
stort netværk af professionelle kunstnere, der kan levere værker til
kunstcirklerne.

Vi har lavet over 25 kunstcirkler de sidste 10 år. Det giver over 250
glade cirkelmedlemmer, hvoraf flere vender tilbage til nye
kunstcirkler bagefter.

Du er meget velkommen til at kigge forbi galleriet på Søndergårdsallé
1 i Horsens. Så kan du se den aktuelle udstilling og tale mere med os
om kunstcirklerne. Du kan se vores åbningstider, udstillingskalender
mm. på www.art-m.dk.

Jeg vil gerne med i en kunstcirkel! Hvad gør jeg nu?

Du er også velkommen til selv at samle en cirkel af
kolleger/venner/familie/naboer. Vi skal nok sørge for alt det praktiske
omkring kunsten og opstart.

Når du gerne vil være med i en
kunstcirkel, går du ind på
www.kunstcirkler.dk og finder en
kunstcirkel i nærheden af dig.

Her kan du tilmelde dig direkte på
siden, og så hører du fra os igen kort
tid efter.

Er der ikke en cirkel i nærheden af
dig? Så skriv endelig til os - så noterer
vi din interesse og ser, om vi kan
samle flere til en cirkel i dit område på
et tidspunkt.

Spørgsmål til noget? Så kontakt os endelig.

Du kan ringe til os på tlf. 4422 9500 eller sende en mail til 
info@art-m.dk. Eller du kan gå ind på www.kunstcirkler.dk, hvor du
kan læse mere og tilmelde dig en cirkel.


