
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
THE ART FAIR Kunst for Alle 2020 Lokomotivværkstedet Cph.” 2. – 4. oktober 2020 
 

”Kunst for alle 2020 Lokomotivværkstedet Cph.” afholdes for 11. år i træk i København. 
Kunstmessen afholdes i det flotte og stemningsfyldte Lokomotivværkstedet i København, hvor 
arkitekturen i den rå hal og den særlige atmosfære, er de perfekte rammer for en spændende 
kunstmesse. Der er ligeledes gode parkerings forhold for de besøgende og der vil også køre en 
shuttlebus mellem Dybbølsbro Station og Lokomotivværkstedet.  
 

Idégrundlaget for kunstmessen er, gennem et bredt udsnit af original kunst at vise, hvad der 
rører sig lige nu. Messen er både for kunstner og gallerier. Samtidig er det vigtigt, at publikum 
og kunstner / gallerier møder hinanden. Et møde, der ofte skærper købsinteressen. 
 
Messen repræsenterer professionelle etablerede kunstnere, nye talenter og gallerier. 
Hovedvægten er lagt på billedkunst, men keramik, skulptur, glas- og fotokunst er også med.  
Åbningstiderne for Kunstmessen er fredag den 2. oktober kl. 15-20 – (Ferniseringen vil også 
være åben for publikum). Lørdag den 3. oktober kl. 10-18 og søndag den 4. oktober kl. 10-17. 
Der er ca.150 stande, et børneværksted, lounge områder (der vil også være lounge møbler 
rundt i gangene), samt bar og cafe med lækkert mad. (se standplan og priser på næste side). 
 

Der bliver en meget omfattende markedsføring, med bla. plakater, annoncer i dagblade, 
lokalaviser, kunstmagasiner, online medier, tv spots. osv. samt et online katalog. Hver 
kunstner er også repræsenteret på kunst for alles hjemmeside med egen side med billeder og 
info.   
 

Med hver stand følger 3 spots på arme + 60 fribilletter. Der er mulighed for, at leje ekstra spots 
á 375 kr. Det er også muligt, at leje elstik á 550 kr. incl. moms.  
 

Det er muligt for en kunstner at leje to stande, ligesom det er muligt for to kunstnere at dele en 
stand. Det er muligt at for Gallerier at leje flere stande som kan lægges sammen og designes 
efter ønske.  
 
De udstillende kunstnere skal være til stede på standen under hele messen. Det udstillede 
kunst skal være original kunst (dog er enkelte tryk tilladt i mindre omfang). Hvis man er et 
galleri, er det naturligvis galleristen som er tilstede, men selvfølgelig er galleriets kunstnere 
velkommen.  
 

Hvis du/I er interesseret i at udstille, så send en ansøgning til info@kunstforalle.dk, med info 
om dig selv/CV, galleriet, kunstart og et link til din hjemmeside og minimum 4 fotos af din 
nyeste kunst, stand størrelse samt evt. stand nr. ønske. Eller der kan også søges fra vores 
hjemmeside www.kunstforalle.dk. 
 

Vi sammensætter kunstmessen bredest muligt, og du/I vil herefter modtage en bekræftelse, 
samt faktura til betaling af depositum (2.000 kr). Al information vedr. messen fremsendes 
løbende pr. mail.  
 

Reservation af standen er gældende når depositum er betalt, man har 1 uge fra udstedelse af 
fakturaen til, at betale depositummet ellers annulleres reservationen.  
  
Restbeløbet skal betales senest d. 01.07.20. Depositum refunderes ikke ved afmelding. 
Annullerer du efter d. 01.08.20, hæfter du for det fulde beløb. 
 
 



 

 

Alle får besked senest den 1. april  2020 om de er med på kunstmessen eller ej. 
  
Har du spørgsmål kan vi altid kontaktes pr. mail eller på tlf. 22 82 12 12. 
 
Stand oversigt: nummer, størrelser og priser. Højden på alle standene er 2,50 m. 

 
Område A: 
 
3x3x3 meter 8.200 kr. excl. moms (10.250 kr incl. moms) No. A17, A18, A28 
 
3x3x3 + 3 meter ydervæg 9.200 kr. excl. moms (11.500 kr. incl. moms) No.: A5, A7, A15, A16, 
A19, A27, A29, A30, A38, A41, A48, A49 
 
3x4x3 meter 9.040 kr. excl. moms (11.300 kr. incl. moms) No.: A3, A9, A13, A21, A25, A32, 
A36, A43, A46, A51 
 
3x4x3 meter 9.360 kr. excl. moms (11.700 kr. incl. moms) No.: A54, A55, A56, A57 
 
3x5x3 meter 10.000 kr excl. moms (12.500 kr. incl. moms) No.: A2, A4, A8, A10, A12, A14, 
A20, A22, A24, A26, A31, A33, A35, A37, A42, A44, A45, A47, A50, A, 52, A58 
 
3x5x3 meter + 3 mtr. ydervæg 10.320 kr excl. moms (12.900 kr. incl. moms) No.: A6, A39, A40 
 



 

 

2x6x2 meter + 2 x 2 mtr. ydervæg 11.600 kr excl. moms (14.500 kr. incl. moms) No.: A1, A11, 
A23 
 
3x6x3 meter + 2 x 3 mtr. ydervæg 12.560 kr. excl. moms (15.700 kr. incl. moms) No. A34 
 
6x6x3 meter + 3 mtr. ydervæg 14.000 kr. excl. moms (17.500 kr. incl. moms) No. A53 
 
2x4x2 meter 6.000 excl. moms (.7.500 kr. incl. moms) No. A59, A60 
 
Område B:  
 
3x3x3 meter 9.200 kr. excl. moms (11.500 kr. incl. moms) No.: B73, B74, B75, B81, B82, B83 
 
3x3x3 meter + 3 mtr. ydervæg 10.320 kr. excl. moms (12.900 kr. incl. moms) No.: B72, B76, 
B80, B84 
 
3x4x3 meter 9.920 kr. excl. moms (12.400 kr. incl. moms) No.: B87, B88, B89, B90, B91, B92 
 
3x4x3 meter + 3 mtr. ydervæg 11.040 kr excl. moms (13.800 kr. incl. moms)  
No.: B15, B18, B48, B49, B50, B51, B67, B68, B85, B86 
 
3x5x3 meter 10.800 kr. excl. moms (13.500 kr. incl. moms)  
No.: B20, B23, B26, B29, B37, B40, B43, B46, B53, B56, B59, B62, B70, B78 
 
3x5x3 meter 11.600 kr. excl. moms (14.500 kr. incl. moms) No.: B4, B7, B10, B13 
 
3x5x3 meter + 3 mtr. ydervæg 11.760 kr. excl. moms (14.700 kr. incl. moms) 
No.: B17, B19, B21, B22, B24, B25, B27, B28, B30, B31, B32, B34, B35, B36, B38, B39, B41, 
B42, B44, B45, B47, B52, B54, B55, B57, B58, B60, B61, B63, B64, B65, B69, B71, B77, B79 
 
3x5x3 meter + 3 mtr. ydervæg 12.560 kr. excl. moms (15.700 kr. incl. moms)  No.: B1, B2, B3, 
B5, B6, B8, B9, B11, B12, B14, B16 
 
1x6x1 meter 9.520 kr. excl. moms (11.900 kr. incl. moms) No. B66 
 
1x7x1 meter + 1 mtr. ydervæg 10.320 kr excl. moms (12.900 kr. incl. moms) No. B33 
 
 

  
 


