
 

 
Som en del av Kunst og kaos’ venner vil du få et unikt innblikk i det 
vi holder på med og forhåpentligvis et enda rikere utbytte av kunst- og 
kulturopplevelser hos oss. 

Venner får
• Vite om nyheter hos Kunst og kaos minimum tre døgn før de vises  

i galleriet eller offentliggjøres på våre nettsider.  
Dette gir deg anledning til å sikre deg særlig ettertraktede verk  
før ”alle andre”. Tjenesten omfatter ikke trykk med mer enn tre  
tilgjengelige eksemplarer.

• 15 % rabatt på innramming hos vår faste rammemaker Ramm i 
Trondheim. Rabatten gjelder innramming av bilder både kjøpt hos 
Kunst og kaos og bilder kjøpt andre steder. Du velger selv om du 
leverer bildene til oss på Røros, eller direkte til Ramm i Trondheim, 
og betalingen skjer alltid gjennom oss.

• Alltid fri frakt eller hjemlevering.
• Muligheten til å kjøpe årets Kunst og kaos trykk til en svært  

redusert pris. Hvert år inviterer vi en kunstner til å lage et trykk spe-
sielt for Kunst og kaos, et trykk som ikke vil bli solgt andre steder. 
Som medlem i Kunst og kaos’ venner får du anledning til å kjøpe 
dette verket til en betydelig lavere pris enn andre. Tilbudet gjelder 
så langt lageret rekker. Først ut er verket «All of this» av kunstneren 
Therese Myran. 

• Alltid fri inngang og tilbud om omvisning på utstillingene våre.
• Invitasjon til medlemskvelder i galleriet med kunstfaglig påfyll og 

hyggelig samvær. 
• Egne nyhetsbrev med fagartikler og utdypende lesestoff om  

kunstnere eller kunstverk vi formidler - og om Røros som  
inspirasjonskilde for kunst og kultur.

• Ved større utstillinger inviteres venner til eksklusiv og lukket  
visning før offisiell åpning. Dette gir deg en enestående mulighet til 
å kjøpe verk fra utstillinger allerede før åpning. 

• Egne medlemstilbud og overraskelser med ujamne mellomrom :-) 

Er du en av de mange som heier på oss? Vil du være med oss på reisen 
og følge Kunst og kaos videre? Bli med i Kunst og kaos’ venner.  
Vi ønsker deg velkommen med på laget!

Medlemsbetingelser
Årlig pris kr. 1.500,- (kr. 125,- per mnd.) 

Medlemskapet er bindende for ett år om gangen og fornyes automatisk 
dersom det ikke blir gitt skriftlig beskjed om utmelding. Årsbeløpet 
faktureres ved innmelding. Hvis du ønsker å betale medlemsavgiften 
kvartalsvis, er det bare å si ifra.

Kunst og kaos’ venner

Velkomstilbud!

Bli med i Kunst og kaos’ venner og  
få verket All of this av kunstneren 
Therese Myran til kun kr. 1.850,-
(Ordinær pris kr. 3.150,-) 
 
Verket kan også kjøpes ferdig  
innrammet til kr. 3.650,-  
(Ordinær pris kr. 5.300,-) 

All of this er laget av Therese Myran i 
2021 og er kun tilgjengelig gjennom 
Kunst og kaos. 

Trykket er det første i vår nye serie 
med grafiske arbeider laget spesielt 
for oss. Tilbudet gjelder så langt  
lageret rekker!

Bli medlem!

Send en e-post til: 
sigrid@kunstogkaos.no 
 
... eller kom innom galleriet  
og fyll ut innmeldingen. 
 
Les mer på nettsidene våre.  


