
 

INFORMASJON VEDRØRENDE FORSENDELSE / LEVERING AV FYSISKE ARBEIDER TIL 
BEHANDLINGEN AV STIPENDSØKNADER JANUAR 2018: 

 
 

Kjære søker. Vi har mottatt din søknad om kunstnerstipend. Til søknadsbehandlingen i januar 2018 har 
kunsthåndverkere rett til å levere ett (1) originalarbeid. Visningen er ment som et arbeidsverktøy for 
innstillingskomiteen som supplerer behandlingen av elektronisk søknadsmateriale.   
 
Visningssted: Musikk og Scenehuset, Nedre Slottsgate 1, 0157 Oslo (Inngang fra Rådhusgata ved 
Christiania Torv) 
 
SELVE ARBEIDET  

• Hver søker kan levere ETT (1) originalarbeid.  
Søker du med store arbeider, utsmykking eller 
installasjon, bør du levere materialprøver og 
skisser/bilder istedenfor originalarbeid. 
Komiteen består av erfarne kunstnere innen de 
ulike fagfeltene og er godt skikket til å vurdere 
skissematerialet.  

• Arbeidet må kunne løftes og håndteres i 
trapper. Ta også hensyn til at vi har et 
begrenset areal til rådighet, som skal 
fordeles på mange søkere.  

• Arbeidet skal være klart til visning direkte på 
gulv eller bord, eller opphengt på stang 
(tekstiler). Da lokalet er fredet er det ikke 
anledning til å skru i veggene. Dersom arbeidet 
skal settes opp på en spesiell måte, må det 
følge med instruks og foto av ferdig montert 
arbeid. Det anbefales ikke å levere arbeider 
som krever komplisert montering.   

• Husk å føre opp materialbeskrivelse, samt 
merke materialprøver og skisser/bilder med 
navn.  

 
INNSENDING  

Med Posten: 
Arbeider som sendes med Posten må være oss i 
hende 2. januar 2018 og sendes til nedennevnte 
postadresse: 

Stipendbehandling 
Norske Kunsthåndverkere 
Poste Restante  
Oslo Sentrum Bedriftssenter 
0104 OSLO 
 
Transporter og personlig innlevering:  
Arbeider kan leveres til Musikk- og Scenehuset 
tirsdag 2. januar og onsdag 3. januar 2018 mellom 
kl. 09.30 – 17.30. Leveringsadresse: 

Kunsthåndverkernes Stipendbehandling 
Musikk og Scenehuset, 
Nedre Slottsgt. 1, 0157 Oslo  

Inngang fra Rådhusgata ved Christiania Torv.   

Arbeider som leveres ved lokalet, men skal sendes i 
retur, må leveres med forsvarlig emballasje.  

 
VISNING 

Visningen vil holde åpent mellom 12. og 14. januar 
2018. Åpningstidene er:  
Fredag               kl. 9 – 17 
Lørdag – søndag  kl. 12 – 17 
 

RETURFORSENDELSE 

Returforsendelse med Posten 
Mottar vi din forsendelse pr. post, blir den 
returnert pr. post, om ikke annet er oppgitt. NK 
dekker returforsendelsen. 

Returforsendelse med transportfirma 
BRING vil bli benyttet hvis ikke annet er avtalt.  
NK dekker returforsendelsen. 

Forsendelser fra/til utlandet 
Pakker sendt fra utlandet, returneres til samme 
utenlands adresse. Alle formaliteter i forbindelse 
med spedisjon og fortolling fra og til utlandet må 
søker selv besørge.  

Utlevering/retur for dere som henter selv 
Utlevering av arbeider skjer fra Musikk og 
Scenehuset mandag 15. og tirsdag 16. januar 
fra kl. 09.30 – 17.30. Vær vennlig å hente 
arbeidet innen fristen. 
 

FORSIKRING 

NK forsikrer ikke arbeider under transport til 
visningslokalet. Skader som registreres ved 
utpakking og som ikke er forårsaket av vår 
håndtering, vil bli meldt kunstner og er ikke NKs 
ansvar.   

NK holder arbeidene forsikret fra ankommet 
visningssted, under utstillingen og under 
returfrakt til kunstner.  Forsikringssummen må 
være nøktern og ikke overstige dokumenterbar 
markedsverdi, og må samsvare med opplysninger 
gitt i skjemaet.  



 

 

Ved tegn til transportskade er det viktig at det ved 
mottak gjøres anmerkning på følgebrevet før 
kvittering.  

Eventuelle skader må meldes direkte til NK 
innen 3 dager etter mottatt retur-
forsendelse, ellers kan vi ikke garantere 
erstatning. Ved skader vil egenandel bli 
trukket fra i skadeoppgjøret. Egenandel blir 
min. kr 1000 og max. kr 5000, avhengig av 
verkets verdi.    

 

  


