
  Ågalleriet – Sommertema-udstilling – juli 2020 – 20x20 cm. 
 
Kjære alle Jer, som gerne vil deltage i dette års temaudstilling – trods Coronakrisen. 
Vi har valgt at gennemføre projektet, incl. de restriktioner regeringen anbefaler. 
Pandemien har vendt op og ned på vores hverdag, men vi ønsker at bibeholde 
glæden og kreativiteten ved vores tilbagevendende fælles udstillinger i Ågalleriet. 
 
Derfor er der en hel del, der vil blive anderledes – men udstillingen får sin chance. 
 
1. Du skal tilmelde dig senest d. 14. juni, hvis du vil deltage. Send en mail. 
 
2. indlevering af værker bliver tirsdag d. 31. juni, kl. 16-19. Vi lukker én ind ad         
gangen, husk at udfylde din værkliste hjemmefra. Udgang i modsatte ende af 
lokalet. 
 
3. En forudsætning for udstillingen er, at vi får Vagtlisten udfyldt. Tjek din kalender   
og skriv dig venligst på. Der er blot åbent tre timer ad gangen. 
 
4. Ferniseringen bliver et LUKKET arrangement. Det bliver LØRDAG d. 4. juli kl.14.  
Vi holder det udendørs og blot et glas vin – ikke al den festivitas som vi plejer, 
desværre. Pga. afstandskrav kan der max. være 20 personer i lokalet ad gangen så 
der vil blive en turnusordning med at kigge på udstillingen. Af sammen hensyn kan 
du blot invitere én gæst med.  
 
5. Udstillingen åbner herefter officielt Søndag d. 5 juli. Åbningstid kl. 13-16. 
Vi har valgt at holde lukket om mandagen i hele perioden. Slutter d. 31. juli. 
 
Vi håber naturligvis stadig der vil være opbakning og lyst til at deltage i udstillingen. 
Men vi har sat en minimumsgrænse på 20-25 deltagere – ellers må vi aflyse i år. 
Vi håber ikke Covid-19 har suget al energien ud af folk – tvært imod – det er vel nu vi 
virkelig har behov for at komme ud med vores tanker og ideer. 
 
Dette er en meget særlig situation vi er i – denne Coronatid giver tid til eftertanke. 
Vi håber at høre fra dig – vi forbeholder os ret til at ændre på arrangementet hvis 
regeringen kommer med nye tiltag. Pas på dig selv og hinanden. Vi ses om 2 mdr. 
 
De bedste RAA hilsner fra Annette og Rikke. 
Annette Aare: post@annatteaare.dk    mobil: 6063 3195 
Rikke Ruff:       rikke.ruff@gmail.com    mobil: 2868 5159 
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