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Praktisk info om utstilling og stand

Vedlagt til mailen er en pdf med skisse over stand m/mål – print
denne gjerne ut for å planlegge deres egen stand

Mål på stands

Veggene er folierte/hvite – se bilde fra forrige side.
100 cm

100 cm

200 cm

200 cm

250 cm

Bergen

240 cm

Førde

Hva kan dere henge opp med
Kun ting dere får utdelt.

Dobbeltsidig tape

Øyeskruer s
- Kan festes i sporene på stands – der det er røde streker –
se forrige bilde. Tåler litt vekt.

- NB. Vi regner med at dette blir løsningen i Bergen og
sjekker at vi kan få til noe tilsvarende i Førde.

Stands

Strøm

Bord
Kan de bruke litt av golvområdet foran standen?

Amalie Skram vgs

Førdehuset

2mx1mx2,5m - 2 vegger

2mx1mx2,4m - 3 vegger

Alle får et strømpunkt - tar med skjøteledning
selv
Kan bestille/få inntil 2 bord på størrelse med
skolepulter. Bordene er 80x60cm (høyde 77cm)
og har en hvitfoliert topp.
ja

Alle får et strømpunkt - UE provider noko
skøyteledning - UB tar med skjøteledning selv

Eit bord pr stand - litt større enn skulepultar
ja

Har ue verktøy til utlåns?

stoler og avgrenset antall gardintrapper til
utlåns
Ja litt. Mest skrujern og sakser. Men ta gjerne
med eget.

Musikk
Levende lys

Ja, men ikke slik at det forstyrrer stands rundt
nei

Ja - men uten at det forstyrrar stands rundt
nei

Spesielle behov (eks. steke mat, røykmaskin osv)

Spør oss i god til på forhånd - så sjekker vi

Spør oss i god til på forhånd - så sjekker vi

Hva får elevene lov til å henge opp med?

Kun utdelt materiell fra UE (se liste)

I utgangspunktet tape som blir utdelt. Kan
sjekke for andre muligheiter

Dobbelsidig (Skum)tape - ganske sterk

utdelt - men vi oppfordrer til moderasjon

utdelt - men vi oppmodar til moderasjon

Øyeskruer (tåler en del kilo)

Se bilde - kan festes i der det er merket med
rødt - se bilder

Har ikkje praktisert det tidlegare på Førdehuset
– vi holder på å sjekke

Hva får de til å stå på/nå opp i høyden?

Stolar - og avgrensa tal gardintrapper til utlån
Nei, ta med eget.

Inspirasjonsbibliotek
• FM på Amalie Skram
(5) Facebook 2020
• (6) Facebook 2019
• (6) Facebook 2018
• Film fra FM 2020
Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter - UE Vestland 2020 - YouTube

HUSK
Bruk garderobene
Heng kun opp ting med tape og
øyeskruer

Hold det ryddig på stand
Lag skiftordninger
DETTE ER SJANSEN TIL Å GJØRE
ET GODT INNTRYKK!

