HUOMAA: Tämä on vanha lomake – älä hae tällä vuoden 2020 näyttelyä.

HAKULOMAKE

Täytetyn hakemuslomakkeen lisäksi lähetä yhdelle pdf:lle (max 2MB) koostettu näyttelyhakua koskeva portfolio, jossa näyttelyn nimi, projektikuvaus, kuvanäytteet ja cv. Tarkista että kaikissa dokumenteissasi on hakijan yhteystiedot. 

Nimeä hakemusdokumentit omalla nimelläsi, mielellään muotoon: Sukunimi_Etunimi_Näyttelyn nimi 

Näyttelysopimuksen yleiset ehdot on ladattavissa www.valokuvakeskusnykyaika.fi -sivuilta (Näyttelyhaku). Suosittelemme, että luet ne jo hakua tehdessäsi. 

Hakemukset 15.8.2018 mennessä osoitteeseen:  info.nykyaika(at)gmail.com 
tai postitse: Nykyaika, Kauppakatu 14, 33210 Tampere

Yhteystiedot
Hakijan etu- ja sukunimi:

Mikäli haet näyttelyä ryhmälle, kerro ryhmän nimi tai/ja kaikki taiteilijat:





Hakijan sähköpostiosoite: 

Hakijan puhelinnumero:

Hakijan postiosoite:

www-osoite:

Lyhyt bio: 
(muista liittää cv portfolioon)


Näyttelyn tiedot
Näyttelyn nimi:

Lyhyt projektikuvaus: 
(esim. esitetekstin pohjaksi. Pidempi projektikuvaus mielellään portfoliossa kuvien kanssa)






Valokuvateosten määrät ja koot:
(täytä soveltuvin osin, jos projektisi on vielä kesken)







Valokuvateosten tekniset tiedot: 
(täytä soveltuvin osin, jos projektisi on vielä kesken)










Mahdolliset video- tai audiotiedot:






Mahdolliset muut näyttelyyn tulevat aineistot:






Näyttelyn vaatima tekniikka:






Vakuutusarvo koko näyttelylle:
(teosten uudelleenteettämiskulut, ei myyntihinta)
 €
Teosten valmistumisvuosi:


Onko näyttely ollut aiemmin esillä, missä:







Haettavat näyttelyajat  
Laita rasti hakemasi tilan kohdalle kaikkiin sinulle sopiviin näyttelyaikoihin. 
Jos haluat, voit merkitä ensisijaisesti toivomasi kuukauden numerolla 1. ja muut kuukaudet alenevassa numerojärjestyksessä:

Näyttelyajat *
Haen molempiin kerroksiin 
Haen vain katutason galleriaa 
Haen vain 
alakerran galleriaa 
TAMMIKUU 2019



HELMIKUU 2019



MAALISKUU 2019



HUHTIKUU 2019



TOUKOKUU 2019



KESÄKUU 2019



HEINÄKUU 2019



ELOKUU 2019



SYYSKUU 2019



LOKAKUU 2019



MARRASKUU 2019



JOULUKUU 2019





*Näyttelyn päivämäärät tarkentuvat näyttelysopimuksen kirjoittamisen yhteydessä.
Huom. Ripustusaika on pääsääntöisesti näyttelyaikaa edeltävä keskiviikko ja/tai torstai klo 10-17, avajaiset ovat perjantaisin klo 17-19, näyttelynpurku on tehtävä näyttelyajan jälkeisenä tiistaina klo 10-13.

Oheisohjelma
Toivomme ehdotuksia taiteilijalähtöisistä oheisohjelmista, jotka lisäävät ihmisten osallistuvuutta ja yleisön ja taiteilijan kohtaamisia. Oheisohjelman kustannuksista vastaa taiteilija. Oheisohjelman tyyliä ei ole rajattu, vaan taiteilija voi ehdottaa omalle työskentelylleen tai persoonalleen soveltuvinta ideaa. Ohjelma voi olla suunnattu joko laajalle yleisölle tai tietylle kohderyhmälle (esimerkiksi lapset ja nuoret, seniorit, ammattilaiskuvaajat, instagrammaajat ja bloggaajat, kameraharrastajat). Ohjelmana voi olla esim. työpaja, yleisökuvaus, taideretki tai kuvauskävely, debatti tai jokin muu näyttelyyn liittyvä idea. Myös perinteisemmät luennot, taiteilijaesittelyt ja työnäytökset ovat tervetulleita. Voit jo ehdottaa ohjelmalle ajankohtaakin, mutta sitä ei järjestetä avajaispäivänä.

Rastita vaihtoehdoista:

En jätä ehdotusta oheisohjelmaksi

Ehdotan taiteilijatapaamista/esittelyä 

Ehdotan työnäytöstä 

Ehdotan luentoa 

Ehdotan työpajaa 

Ehdotan taideretkeä, kuvauskävelyä tms. 

Ehdotan yleisökuvausta 

Ehdotan debattia tms (tarkenna sisältö):



Ehdotan jotain muuta, mitä:




Oheisohjelmaehdotukseni tarkemmin (tilaa voi myös käyttää muihin hakemuskohtiin liittyen):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


