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ma - to klo 10 - 20
pe klo 10 - 17
la 10 - 15
su kiinni

Perushinta: 100€ / viikko

Alennettu hinta 1: 50€ / viikko
- Kauniaislaiset yhdistykset ja
yhteisöt

Alennettu hinta 2: 15€ / viikko -
Kauniaislaiset nuorisojärjestöt
sekä yhdistykset ja yhteisöt,
joiden toiminta kohdistuu lapsiin
ja nuoriin. Kauniaislaisten
työttömien ja eläkeläisten
yhdistysten toiminta.

Aukioloajat Hinta

Kuva Niklas Montonen

ma - pe klo 11 - 18
la - su kiinni

Kesän aukioloajat 
13.6 – 14.8.2022

Kuva Kauniaisten Kulttuuritoimi
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Kauniaisten kaupungin galleria
Galleria sijaitsee kaupungin
kirjastossa avarassa ja
valoisassa tilassa. 

Tila soveltuu erinomaisesti
ripustettaville teoksille esim.
kuva- ja valokuvataide. 

Tilaa voi vuokrata näyttelyitä
varten vähintään viikoksi.

Suosittelemme että näyttelyn
järjestäjä käy Galleriassa ennen
näyttelyn rakentamispäivää. 
Näin on helpompaa suunnitella
montako taideteosta haluaa
näyttelyyn ja mihin teokset sopii.

Galleria on ilmainen, ikärajaton ja
saavutettava.

Gallerian toiminnasta vastaa
Kauniaisten kulttuuripalvelut. 

Varaukset, näyttelyt & lisätiedot

Gisela Montonen
kulttuurituottaja va. 
1.2. – 31.10.2022
gisela.montonen@kauniainen.fi
+358 405878894

Näyttelyn järjestäjä voi pitää
avajaisia tai tilaisuuksia.
Tilaisuudet täytyy olla Gallerian ja
kirjaston aukiooloaikoina.

Näyttelyn kutsuvierasavajaisissa
voi tarjota alkumaljat, jotka
sisältävät alkoholia. 
Kaikille avoimissa avajaisissa /
tilaisuuksissa tarjottavan on
oltava alkoholitonta. 

Tilaisuuden järjestäjä lähettää
itse kutsut.

Galleriasta ei löydy astioita tai
pöytäliinoja.

Näyttelyn järjestäminen Avajaiset

Kuva Kauniaisten kulttuuritoimi

mailto:gisela.montonen@kauniainen.fi
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Ripustustarvikkeet sekä tikkaat
ovat noudettavissa kirjaston
asiakaspalvelusta. 
Näyttely rakennetaan ja puretaan
Gallerian aukioloaikoina.
Gallerian seinissä on taidekisko
mihin ripustetaan taideteokset.
Taideteoksen alle saa laittaa
info-laput. (Esim. taideteoksen
nimi, vuosi, taitelijan nimeä,
materiaalit)

Näyttelyn pystytys on näyttelyn
järjestäjän vastuulla. 

STAS smartspring
perlonvaijerissa, jossa on
patentoitu STAS cobra, ja joka
kannattaa enintään 4 kg:n
painon vaijeria kohti.
(Pienempi koukku)
STAS zipper perlonvaijerissa,
jossa on patentoitu STAS
cobra, ja joka kannattaa
enintään 15 kg:n painon
vaijeria kohti.

Ripustus koukkuja löytyy kaksi
erilaista:

Galleriassa on yksi siirrettävä
pöytä, yksi kiinteä pöytä ja
tuoleja.

Näyttelyn rakentaminen

Kuva Niklas Montonen Kuva Niklas Montonen

https://stas-finland.myshopify.com/products/ripustuslangat-ja-koukut
https://stas-finland.myshopify.com/products/ripustuslangat-ja-koukut
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Kotisivujen Galleriasivulla
Kotisivujen
tapahtumakalenterissa

Näyttelyn markkinoinnista vastaa
näyttelyn järjestäjä. 

Kauniaisten kaupungin
kulttuuripalvelut tiedottaa
näyttelystä kaupungin
tapahtumakalenterissa
järjestäjän antamien tietojen
mukaisesti. 

Kauniaisten kaupungin
kulttuuripalvelut voivat tiedottaa
näyttelystä näissä:

Näyttelyn nimi
Näyttelystä ja taiteilijasta
esittelytekstiä
Kuvia:

Facebook kansikuva 1200
px x 628 px. jpg tai png.
Instagram & Facebook
kuva: 1080 px x 1080 px. jpg
tai png.
A4, jpg, pgn tai pdf.
Instagram Story ja info-tv
1080 px x 1920 px. jpg tai
png.

Jotta Kauniaisten kulttuuritoimi
voivat tiedottaa näyttelystä
tarvitsemme nämä tiedot:
Suomeksi, ruotsiksi ja myös
mielellään englanniksi.

Markkinointi

Kauniaisten Facebook;
tapahtuma & postaus
Instagram postaus
Kaupungin info-tv:t

https://www.kauniainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/galleria/
https://www.kauniainen.fi/tapahtumat/#/
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Kirjasto voi satunnaisesti
järjestää tapahtumia
galleriatilassa. Tapahtumat
sijoittuvat pääasiassa aamu – ja
ilta-aikoihin. Tällöin galleriatila on
hetkellisesti varattu kirjaston
käyttöön, eikä näyttelyyn
välttämättä pääse tutustumaan.

Kirjastolle varatuista ajankohdista
tiedotetaan etukäteen.
Galleriassa on kirjaston
tapahtuma kalenteri.

Kirjaston oma näyttelyseinä
sijaitsee kirjaston lehtilukusalissa.
Näyttelyvitriini sijaitsee
sisäänkäynnin lähellä. 

Hinta

Näyttelyseinä 30 € / 3 viikkoa

Lasivitriini myyntinäyttelyä
varten 10€ / 3 viikkoa.

Näyttelyseinä - ja vitriini ovat
maksuttomia kaupungin
toimijoille ja oppilaitoksille sekä
taidekouluille ja – kursseille.

Varaukset ja lisätiedot kirjaston
asiakaspalvelusta
puh. numero. 050 411 6504. 

Kirjaston tapahtumat
galleriassa

Kirjaston näyttelyseinä
& lasivitriini

Kuva Frida Lönnroos


