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UNIKE
MØTELOKALER
Tromsø Kunstforening gir deg andre rammer
og muligheter for dine arrangementer.

Foto: Bård Grape.

OM OSS
HISTORIE OG SAMTID
Helt siden starten har det vært kunstforeningens formål å støtte
og formidle samtidskunst. Vi bærer på en lang tradisjon, men
våre verdier og vårt fokus er orientert mot det nyskapende og
eksperimentelle. Vi arbeider med internasjonalt etablerte, så vel
som nyutdannede kunstnere, og vårt program omfavner både det
regionalt forankrede og en internasjonal kunstscene.

EN HISTORISK BYGNING
Tromsø Kunstforening holder til i en av Tromsøs få praktbygninger
fra 1800-tallet. Den fritt beliggende bygningen ved museumsparken
ble oppført for Tromsø Museum og innviet i 1894. I dag ligger
bygningen midt i et av de mest spennende utviklingsområdene i
Tromsø, med kunstakademiet som nærmeste nabo.

ATMOSFÆREN
Kunstforeningen gir en helt spesiell ramme for mange typer
arrangementer. De store gallerirommene i den gamle museums
bygningen er egnet for møter, mottagelser, pressekonferanser,
feiringer, lunsjer og konferanser.
Vi leier primært ut det store gallerirommet i 1. etasje. Leie av
øvrige rom avhenger av program, og kan være mulig etter avtale.

FASILITETER
Rom:
Store galleri 1. etg
Foajé
Størrelse:
Grunnflate ca. 100 m2
Takhøyde 3,8 m
Kapasitet:
100 personer i kinooppsett
70 i klasserom
Teknikk:
Projektor, lerret, høyttalere, mikrofon, pc, flipover,
og trådløst internett.
Best tilgjengelighet:
Dagtid mandag-tirsdag og utenom ordinær
åpningstid resten av uken.
Servering:
Avtale om servering, kaffe, etc. gjøres direkte
med kaféen i kunstforeningen.

KUNSTOPPLEVELSEN
Kunstutstillingene våre er en kvalitet for alle som leier våre lokaler,
og bidrar til å gjøre møtet spesielt. Vi anbefaler å gi arrangementet
en ekstra dimensjon gjennom å bestille en omvisning med en av våre
engasjerte formidlere.

KONTAKT
For spørsmål om leie, priser og booking:
event@tromsokunstforening.no
Tlf. 77 65 58 27
–
www.tromsokunstforening.no

SAMARBEID
MED OSS
Bedriftsmedlem:
For prisen av et bedriftsmedlemskap får dere:
• Gratis bruke vårt galleri til ett møte på dagtid per år.
• Invitasjoner til åpninger og spesielle medlemsarrangementer.
• 10% rabatt ved kjøp av kunst.
Priser for medlemskap finner du på tromsokunstforening.no

Sponsor:
Vi foretrekker å samarbeide med sponsorer og samarbeids
partnere som identifiserer seg med vår virksomhet og ønsker
et langvarig samarbeid.
En sponsoravtale vil normalt være orientert mot et eller flere
av følgende områder:
•
•
•
•

Sponsor for bestemte utstillinger og prosjekter.
Sponsor for generell virksomhet.
Formidlingstiltak mot barn, ungdom og publikum generelt.
Gratis inngang til våre besøkende.

Avhengig av størrelsen på sponsoratet kan vi bl.a. tilby:
• Bruk av våre lokaler til ulike arrangementer.
• Eksponering på nettsider, i trykt materiale og utsendelser.
• Konsulentbistand ved kunstnerisk utsmykking og kunstkjøp.

Linn Horntvedt,
Betongmorf 2012.
Foto: Frank Ludvigsen.
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