Utställning om äpplen ”Det godaste äpplet växer nära dig”
Våra svenska äpplen är underbara i all sin mångfald av former, färger och smaker. De ställer dock
vissa krav på kunskaper i att hantera dem för att smakerna ska komma till sin rätt. Sådan kunskap
fanns allmänt i samhället förr, men har börjat gå förlorad. Nu kan vi glädjas åt ett nyvaknat intresse
både för lokal produktion av livsmedel och för exklusiva och äkta smaker.
Denna vandringsutställning vill bidra till att öka kunskapen, bevara ett kulturarv och väcka ännu
mer intresse för vår närodlade frukt.

Utställningen innehåller
- 6 skärmar med information ur boken ”Det godaste äpplet växer nära dig”, A1 ca 60x84 cm.
- en väska/låda som fälls ut till en skiva att lägga på ett bord där utställningsföremålen placeras

- tredimensionella föremål: modell av
förvaringslåda för äpplen med mycket
naturtrogna ”äppelporträtt” i trä av olika sorter;
banderoll till bordskanten, burkar med torkade
äpplen, äppeljos, äppelmos, äppelmüsli; recept
+ rivjärn; andra redskap; utrymme för
utställningshyraren att utnyttja för t.ex. böcker,
äpplen att bjuda på, info om lokala musterier
eller annat.

- skyltar för arrangerande av fruktbyte för besökarna om så önskas
- tipspromenad med äppeltema att använda på valfritt sätt – som tävling vid arrangemang eller som
sysselsättning för besökare löpande (utställningshyraren tillhandahåller själv ev. utslagsfråga, ev.
vinster m.m.)
- läsexemplar av boken, fåtölj får gärna tillhandahållas på plats
- ev. efter överenskommelse boken ”Det godaste äpplet” till försäljning
- recepttävling för besökarna med insändning av recept till oss, vinnare presenteras i slutet av
äppelsäsongen

Skärmar
1. Sommaräpplen, höstäpplen, vinteräpplen
2. Förvaring
3. Prickar och fläckar

4. Små skönhetsfel
5. Äppelordlista
6. Vad göra med massor av frukt?

Lämpliga platser för utställningen:
Besöksmål med anknytning till äpplen, odling, resurshushållning och/eller lokal mat
Bibliotek
Museer, friluftsmuseer
Botaniska trädgårdar och liknande
Skolor, universitet och andra utbildningar

Utrymmeskrav
Väggutrymme eller utställningsstativ med plats för 6 st A1-skärmar
Bord för uppställning av föremål
Ev. bord för löpande fruktbyte eller fruktbytardagar
Ev. läsfåtölj i anslutning till läsexemplar av boken ”Det godaste äpplet” och andra äppelböcker

Villkor
Utställningen hyrs in av utställningshyraren för ett visst antal veckor. Utställningshyraren ställer
upp utställningen i sina lokaler för angiven tid.
Kostnader:

Exkl. moms Inkl. moms 25%

1. Hyra första månaden:

5000 kr

2. Hyra påföljande veckor:

500 kr/vecka 625 kr/vecka

6250 kr

3. Utställning av enbart digitalt levererat material, eget bruk för obegränsad tid
tipspromenad och recepttävling t.o.m. 25 nov. 2020
7600 kr

9500 kr

4. Utställning av digitalt levererat material, eget bruk för obegränsad tid
tipspromenad och recepttävling t.o.m. 25 nov. 2020
plus de tredimensionella föremålen i en månad
9600 kr

12000 kr

Frakt till och från utställningshyraren tillkommer efter överenskommelse för paket 1 och 4, från
utgångspunkt Linköping.
Utställningshyraren står för ev. kostnader som uppstår genom skador på utställningsskärmar eller
föremål, och även för förkomna skärmar eller föremål.
Kontakt:
Eva Gustavsson
Lodilo AB
www.lodilo.com/frukt
0734-232921
info snabel(a) lodilo punkt com

Exempel på skärm

