Exposanten - info
Fotogalerie Lichtzone is de enige onafhankelijke
fotogalerie in Noord Nederland. De galerie is een
initiatief van 15 fotografen die in de galerie gezamenlijk aktiviteiten en exposities organiseren.
De galerie zelf is gelegen in de sfeervolle oude
binnenstad van Groningen in een mooi en groot pand
aan een drukke winkelstraat. De galerie organiseert
ook regelmatig voor externe fotografen exposities.

De galerie verzorgt een mailing naar alle media met
de aankondiging van de expositie. De ervaring is
dat fotobladen en dag en weekbladen deze in hun
agenda’s zetten. Op het moment dat de expositie
begint, wordt de informatie op de website uitgebreid
met een aparte pagina over de expositie. Als de expositie is afgelopen blijft de informatie op de voorpagina van de website nog een maand staan.

De expositie commissie van de galerie beoordeelt
het werk van externe exposanten die een verzoek
indienen om te mogen exposeren. Ook kan het zijn
dat de commissie zelf fotografen aanschrijft met het
verzoek een expositie in de galerie te houden omdat
zij vindt dat het werk de moeite waard is om geexposeerd te worden.

Om financieel gezond te blijven vraagt de galerie
hanggeld. De kosten om een maand in de galerie te exposeren bedragen 600 euro. Van elk item
wat verkocht wordt, verlangt de galerie 30% van
het verkoopbedrag. Om de exposant tegemoet te
komen in de kosten vergoedt ons vaklab fotoloek in
Haren(GN) de eerste 260 euro inc. BTW die de exposant maakt wanneer hij/zij de foto’s bij dit vaklab
laat afdrukken. Fotoloek is een uitstekend vaklab dat
bekend staat om haar persoonlijke service en haar
uitstekende kwaliteit.

Vanaf het moment dat bekend wordt dat iemand
gaat exposeren, wijst lichtzone aan de exposant
een contactpersoon toe die de exposant begeleidt
naar zijn/haar expositie. De exposant kan voor alle
vragen bij deze contactpersoon terecht.
Om zoveel mogelijk publiciteit te krijgen, wordt
vanaf het moment dat bekend is dat de expositie
doorgaat hier van melding van gemaakt op onze
website. Ook wordt een link naar de website van de
exposant geplaatst. Een maand voor de opening van
de expositie wordt op de voorpagina van de website hier aankondiging van gedaan.

Verdere informatie kan verkregen worden via
info@lichtzone.nl
Websites

www.lichtzone.nl
www.fotoloek.nl

Fotogalerie Lichtzone
Oude Kijk In’t Jatstraat 36 9712 EK Groningen
T: 050 589 02 07.
Openingstijden wo t/m zo 12.00- 17.00 uur.

