Reglugerð fyri listaframsýningar í Auluni í Finsen og Perluni í Tórsgøtu
(Mentanarhølir í miðbýnum)

A. Framsýningar í Auluni í Finsen
- Treytin fyri at sýna fram í Auluni í Finsen er, at talan burturav er um virkin yrkislistafólk við
nútíðarlist. Yrkislistafólk er at meta sum ein, ið er limur í felagi fyri yrkislistafólk ella á annan
hátt kann vísa á royndir, ið samsvara teimum krøvum fyri limir í slíkum felagi. Mentanarhølir í
miðbýnum meta um innkomnar umsóknir saman við listasøgufrøðingi.
B. Framsýningar í Perluni í Tórsøtu
- Treytin fyri at sýna fram í Perluni í Tórsgøtu er, at talan er um virkin listafólk við nútíðarlist, ið
ikki nýtist at hava støði til at vera limur í felagi fyri yrkislistafólk, men kann metast at vera ávegis
til tað. Mentanarhølir í miðbýnum meta um innkomnar umsóknir saman við listasøgufrøðingi.
C. Almennar ásetingar
- Umsøkjarar skulu fylla út oyðublað á torsgota.fo, m.a. við stuttari lýsing av ætlaðu framsýningini
og myndum av møguligum listaverkum. Talan kann vera um ein ella fleiri, ið sýna fram saman,
men ein ábyrgdari skal vera mótvegis Mentanarhølum í miðbýnum. Umboðsmaður kann eisini
søkja vegna listafólk/framsýnara.
- Framsýningin er opin eftir avtalu millum framsýnarar og Mentanarhølir í miðbýnum.
- Mentanarhølir í miðbýnum kann í samráð við framsýnaran treyta sær at hava tiltøk í hølunum,
tá framsýningin ikki er opin. Við tí fyrivarni, at hetta ikki ger seg inn á umstøður viðvíkjandi
framsýningini.
- Mentanarhølir í miðbýnum avseta ávísa tíðarskeið í árinum, tá framsýnarar kunnu søkja um at
sýna fram, men móttaka annars umsóknir alt árið.
- Framsýnarin fær atgongd við tíðaravmarkaðum talgildum lyklakorti, ið verður at lata inn aftur
sama dag sum framsýningin endar, ella sambært avtalu.
- Mentanarhølir í miðbýnum lýsa við framsýningum á torsgota.fo og á facebook.
Gjald og avrokning
- Fyri søluframsýningar er gjaldið 10% av samlaðu inntøkuni. Framsýningin kann vera upp til 14
dagar eftir nærri avtalu við Mentanarhølir í miðbýnum.
- Fyri framsýningar, hvørs endamál ikki er søla, er gjaldið 3.000 kr. Framsýningin kann vera upp til
14 dagar eftir nærri avtalu við Mentanarhølir í miðbýnum.
- Tá framsýningin er liðug, skal framsýnarin beinanvegin útfylla uppgerðina fyri sølu og lata hana
til Mentanarhølir í miðbýnum, ið síðani sendir rokning.
Skilhald og eftirlit
- Hølini eru undir umsjón av Mentanarhølum í miðbýnum, men framsýnarin hevur ábyrgd av at vera
til staðar á hóskandi hátt.
- Hølini hava vakmyndatól, ið geva ávísa trygd móti stuldri, herverki v.m., men eru verkini annars
undir ábyrgd og møguligari trygging hjá framsýnaranum.
- Framsýnari kann gera avtalu við Mentanarhølir í miðbýnum um útvegan av fólki til eftirlit, sølu
v.m.

Uppseting o.a.
- Framsýnarar hava ábyrgd av at hanga verkini upp og taka tey niður aftur.
- Tað er ikki loyvt at negla í veggirnar. Listaverk, ið skulu hanga á veggjunum, skulu vera festir við
krókum í teir listar, ið eru settir upp til endamálið. Tað er ikki loyvt at negla í listarnar.
- Mentanarhølir í miðbýnum hava tøkar skilaveggir til at hanga list á, umframt ávísar møguleikar fyri
at hanga list niður úr loftinum. Uppsetingar av skilaveggjum v.m. skulu góðkennast av
Mentanarhølum í miðbýnum og skulu taka neyðug atlit til brunatrygd o.a.
- Mentanarhølir í miðbýnum royna saman við framsýnarum at fáa ljósviðurskiftini so nøktandi sum
umstøðurnar loyva tí.
- Framsýnarin ella tann, ið hevur ábyrgd av framsýningini, hevur skyldu at fara vandaliga um
bygningin og fara væl við skilaveggjum o.ø. Tað er ein treyt, at bygningurin verður frágingin eins og
tá komið var.
- Klistrimerki o.l. við prísi og upplýsingum um listaverk, mugu ikki skala dúkin á skilaveggunum.
Gildiskoma
- Henda reglugerð kemur í gildi 19. september 2019.

