
 

Beskrivelse af udstillingslokaler i foyeren på Mellerup Fri- og Efterskole ( nov. 2022) 

Det er et lyst og rart udstillingssted. Der er et godt ovenlys, og man udstiller i to etager.  

De to etager er indbyrdes forbundne via to trapper og en elevator og de fleste af billederne på 1. sal kan ses fra 

stueplanet og omvendt. 

Der er på begge etager 3 udstillingsvægge. Der er ca. 3 m til loftet.  

Den 4. væg er - på begge etager - en glasvæg, hvorfra der er udsigt til skolens gymnastik- og teatersal.  

Alle døre er mørkegrå og væggene er hvide. Udstillingsvægpladsen er understreget! 

I stueetagen: 

Den ene langside har 1,2 m og 4,9 m vægplads. 

Den modsatte langside har 1,4 m, 4,3 m og 1,2 m vægplads. 

Den korte endevæg har 5,2 m vægplads. 

Der er desuden i stueetagen 3 indvendige støttevægge (for etagen ovenover) på ca. 1 m vægplads.  

De indrammer søjleagtigt et centrum, hvor der står et flygel. 

Desuden er der 3 glasmontre (br. 90 cm, d. 45 cm, h. 200 cm) til keramik, bronzeskulpturer, mindre billeder  

o. lign. 

Afstanden mellem hylderne i cm. målt fra oven: 

Montre 1: 4 hylder /5 rum Afstand: 38-36-34-34-36    

Montre 2: 3 hylder /4 rum. Afstand: 73-36-36-36 

Montre 3: 4 hylder / 5 rum Afstand: 38-36-36-30-42 

På 1. etage: 

Den ene langside har 2,7 m, 0,55 m og 5,3 m vægplads. 

Den modsatte langside har 1,4 m, 1,6 m og 1 m vægplads. 

Den korte endevæg har 6,3 m vægplads. 

Desuden 1 glasmontre (br. 45 cm, d. 45 cm, h. 200 cm og 4 glashylder + bundplade.) 

Afstand mellem hylderne i cm: 36-36-36-36-38 

 

Foreningen har galleriskinner med kroge og justerbare snore. 

Vi forventer at billederne er klar til ophængning. 

Foreningen har endvidere en mindre digital medieramme, der både kan vise fotografier og afspille videoer. Du er 

velkommen til at medbringe et USB stik hertil.  Den er placeret i stueetagen. 

(Vejledning: Ledningen fjernes fra elstikket i rengøringsrummet. USB stikket sættes ind i siden på skærmen, 

hvorefter ledningen i rengøringsrummet sættes ind i elstikket igen.) 


