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Havarthigaarden 
Havarthigaardens marked for kunst og kunsthåndværk, 5. og 6. november 2022. 

 
 

    Holte, den 13.03.2022 
Kære kunstnere og kunsthåndværkere. 
 
Det er os en fornøjelse at invitere jer til dette års traditionelle marked. 
Det er frivillige fra Havarthigaarden, der står for arrangementet, bistået af Havarthigaardens 
personale. 
 
Hvis du vil udstille hos os, beder vi dig om, senest 1. juli, at indbetale 1780 kroner på konto 2216 
5367761867. Indbetalingen gælder som bindende tilmelding. Hvis der kommer flere tilmeldinger 
end der er plads til, forbeholder vi os ret til at sige nej til nogen.  
 
Alle spørgsmål om tilmelding rettes til Havarthigaardens kontor 45425387. 
 
Vi forventer at have plads til 35-38 udstillere og den frivillige arbejdsgruppe tildeler placering af 
udstillerne i lokalerne. Alle henvendelser om lokalerne rettes til Niels Friis-Hansen, 24223577. 
 
Markedet åbner 5.11. klokken 11.00 med en fernisering. 
Markedet har åbent begge dage fra 11.00 – 16.00 og det forudsættes, at publikum kan møde 
kunstnerne i hele åbningstiden. 
 
I får hver stillet en standplads med 2 borde til rådighed. Standpladser med vægplads vil fortrinsvis 
blive tildelt billedkunstnere. 
Ophængning og opstilling af kunstværker finder sted fredag den 4. november 09-14, og/eller 09-
1030 på åbningsdagen. Nedtagning af standene sørger I selv for, umiddelbart efter at markedet 
lukker, søndag den 6. november klokken 16. 
Betalingen, 1780 kroner, dækker leje af standplads, fremstilling af invitationer og oversigter, 
markedsføring og udgifter til fernisering. Desuden præmier til lotteri og buffet for udstillerne. 
 
I år vil vi udvikle vores traditionelle lotteri, så der bliver flere præmier og større reklameværdi. 
Derfor udvider vi præmiesummen, således: 1x2.000 kr., 2x1.000 kr., 4x500 kr. Alle præmierne er til 
(tilskud til) indkøb af kunst fra den kunstner, som vedkommende selv har skrevet på lodsedlen. 
 
Markedsføringsmaterialet vil i år, i højere grad, ligge på nettet. Derfor vil ”brochuren” være en 
mindre sag, som I får mulighed for at bruge til at formidle budskabet om det fine marked.  
Lørdag den 5.november inviteres alle udstillende til en buffet med lækker mad og drikke. 
 

Med venlig hilsen 
 

Havarthigaardens arbejdsgruppe/Niels Friis-Hansen 
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