19. april 2021
LRT

Invitation til ansøgning om stade ved Jul i Den Gamle By 2021
Den Gamle By besøges af tusindvis af gæster i juleperioden, og Jul i Den Gamle
By er en stærk formidler af de danske juletraditioner. Vi stiller høje krav til
varerne, som sælges i museets egne butikker, og det er derfor naturligt, at
museets husflidsholdere skal sælge hjemmelavede varer af høj kvalitet.
Du søger om plads ved at indsende Ansøgningsskema til Jul i Den Gamle By
2021 med mindst tre fotos af de varer, du ønsker at sælge. Du bedes nøje
gennemlæse retningslinjerne for deltagelse på side 3 herunder.
I det følgende skitseres, hvor der er plads på museet, perioder og priser.
Stadeplads indendørs i Hobrohuset (tæt på museets indgang)
Bemærk, at dette er en særlig mulighed i 2021, og at vi ikke kan love at stille
indendørs stadepladser til rådighed næste år.
Antal:
6
Åbningstid: Lørdag-søndag: kl. 10-17
Perioder:
1. periode: 20.-21. nov.
2. periode: 27.-28. nov.
3. periode: 4.-5. dec.
4. periode: 11.-12. dec.
5. periode: 18.-19. dec.
6. periode: 20.-21. dec. (NB: mandag-tirsdag)
Du skal kunne deltage hele perioder.
Pris 2021: 400 kr. + moms pr. periode.
Stadeplads: Består af to borde (ca. 120 x 80 cm pr. stk.) og en kistebænk (200 cm
x 54 cm) i træ.
Betingelser: Stadeholdere kan lade ting stå fra lørdag-søndag, samt 20.-21. dec.,
da lokalerne låses af. Museet leverer duge til bordene. Der må ikke
medbringes ekstra borde, gulvstativer og store varer eller
opbevaringskasser i plast, som fylder ud over ens tildelte bordplads.
Stadeplads i træbod i Aagade
Antal:
2
Åbningstid: mandag-søndag kl. 10-17.
Perioder:
1. periode: 19.-28. nov. (inkl. opstartsfredag og to weekends)
2. periode: 29. nov.-5. dec.
3. periode: 6.-12. dec.
4. periode: 13.-19. dec.
5. periode: 20.-26. dec. (24. dec. til kl. 15)
6. periode: 27.-31. dec. (31. dec. til kl. 15
Du skal kunne deltage mindst en hel periode.
Pris 2021: 400 kr. + moms pr. periode. Bemærk, at periode 5 og 6 gratis.
Stadeplads: Disk (140 cm x 60 cm). Hylderne på bodens vægge er 190 x 20 cm (2
stk.), 170 x 20 cm (2 stk.), 130 x 20 cm (1 stk.).
Boden er forsynet med lys og varme.

Ansøgning
Ansøgningsskema og mindst tre fotos bedes helst mailet til
julemarked@dengamleby.dk eller alternativt sendt med post til Den Gamle By,
att. Lone Rønn Engelbredt, Viborgvej 2, 8000 Århus C.
Vi forbeholder os retten til at prioritere blandt de indkomne ansøgninger, så
variation i vareudbuddet sikres. Det vil øge din chance for plads, hvis du ønsker
flere perioder, og du er fleksibel.
Ansøgningsfristen er søndag 27. juni 2021. Snarest derefter får du at vide, om du
har fået en stadeplads.
Da udviklingen i corona-situationen stadig er uvis, tager vi ligeledes forbehold
for ændringer, der måtte komme.
Vi ser frem til at høre fra dig, og glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Lone Rønn Engelbredt
Programkoordinator

Vi beder alle som ansøger om stadeplads ved Jul i Den Gamle By om at sætte
sig ind i nedenstående inden ansøgning
Retningslinjer
1. Varelager, opsætning og skilte skal godkendes af Den Gamle By.
Stadeholder bedes rette sig efter anvisninger fra Programafdelingens
ansvarlige på dagen.
2. Ved salg af fødevarer skal du selv sørge for godkendelse og korrekt
mærkning inden stadepladsen åbner. Kontrolrapport med smiley skal være
synlig.
3. Du er forpligtet til at holde din stadeplads åbnet i hele den periode, der er
indgået kontrakt om. Lukkes og nedpakkes før tid kan aftalen om
stadeplads ophæves af Den Gamle By.
4. Aftalen om stadeplads kan ikke overdrages til andre.
5. Der må ikke medbringes duge, varmeblæsere, tændes levende lys, ryges
eller medbringes dyr på stadepladserne.
6. Den Gamle By påtager sig ikke ansvar for evt. ødelagte eller stjålne varer,
hvad enten det skyldes publikum eller vejr og vind. Det gælder også varer,
som opbevares på museets område (f.eks. på/ved stader) mellem
markedsdagene. Du sørger selv for evt. forsikring.
7. Du sørger selv for mad og drikke. Der må ikke medtages elkedler eller lign.
på staderne, da vi har begrænset el-kapacitet.
Information og gode råd
1. Det bør prioriteres, at en andel af dine varer er juleprægede og at en andel
er rettet mod museets mange besøgende børn.
2. Den Gamle By stiller forskellige stadeplads-faciliteter til rådighed.
Afhængig af opstilling kan hver stadeholder som hovedregel disponere over
en stadeplads, der har 180 cm bordplads i bredden.
3. Træboderne er forsynet med hængelås, så man kan lade sine varer stå fra
dag til dag.
4. Biler må ikke være på museumsområdet i åbningstiden. Den Gamle Bys
åbningstider fra 19. november til 31. december er som følger:
5.
20. nov.- 23. dec.
Kl. 10-17
24. og 31. dec.
Kl. 10-15
25.-30. dec.
Kl. 10-17

6.
7.

Det er muligt at køre ind med varer mellem kl. 8.00-9.30. For at lette ind- og
udkørsel, vil et præcist tidsrum blive aftalt med hver enkelt stadeholder.
Dette tidspunkt skal overholdes.
Ind- og udkørsel skal ske gennem porten ved Handelsgartneriet. Benyt
nedkørslen fra Eugen Warmings Vej. Biler skal være væk fra
museumsområdet senest kl. 9.30, da porten lukkes.
P-pladser på Eugen Warmings Vej må ikke benyttes af stadeholdere under
Jul i Den Gamle By, da de skal holdes fri til museets gæster.
Den Gamle By tager ikke ansvar for, at mails fra museet evt. kan ende i
stadeholders spamfilter.

