INSCHRIJVINGS FORMULIER OPEN ATELIERROUTE op 16 en 17 mei 2020

Stichting Ateliers Apeldoorn
VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME:
• Je inschrijving is uiterlijk 15 maart ontvangen op info@ateliersapeldoorn.nl
• Je betaling is uiterlijk op 15 maart op onze bankrekening bijgeschreven.
• Je bent een (semi-) professionele kunstenaar.
• Je hebt een atelier/ werkruimte in Apeldoorn.
• Je bent beide dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
• Mail het volledig ingevulde formulier naar het secretariaat van de Stichting Ateliers Apeldoorn
info@ateliersapeldoorn.nl
• Stuur één foto mee van je werk, minimaal 1mb jpeg. Geef de foto je eigen naam.
• Kosten voor deelname zijn 55 euro (p.p.) voor promotie. Je maakt het bedrag over aan de Stichting Ateliers
Apeldoorn NL29 RABO 0103 1954 08, o.v.v. Open Atelierroute 2020 en naam deelnemer. (Galeries betalen per
deelnemende persoon)
• Je inschrijving is pas definitief nadat de betaling is ontvangen. Sluitingsdatum 15 maart 2020.
• Je levert één kunstwerk in bij de Loolaan Galerie op dinsdag 5 mei tussen 19.00 en 20.00 uur.
OVERZICHTSTENTOONSTELLING in de Loolaan 31a
De overzichtstentoonstelling is op 9 en 10 mei, het weekend voor de open atelierroute en op 16 en 17 mei.
Op zaterdag 9 mei is de opening van 15.00 tot 17.00 uur voor alle deelnemers, met een hapje
en een drankje.
Op de overzichtstentoonstelling hangt één werk van alle deelnemers in de Loolaan Galerie.
Het werk lever je in op dinsdag 5 mei en tussen 19.00 en 20.30 uur bij de Loolaan Galerie 31a. Het werk moet
voorzien zijn van een ophangsysteem aan de achterzijde. (geen klein haakje, liefst een metaaldraadje). Je
ingeleverde werk kan verkocht worden in de Loolaan Galerie. Bij verkoop is geen provisie verschuldigd aan de
Stichting Ateliers Apeldoorn.
De tentoonstelling wordt ingericht en er is geen discussie mogelijk over de plaats van een werk. Maandag 18 mei
haal je je werk weer op in de Loolaan Galerie tussen 19.00 en 20.00 uur.
Inschrijving is alleen voor de open atelierroute en houdt geen deelnemerschap van de stichting in.
Naam:

…………………………………………………………………….

Atelier

……………………………………………………………………..

Adres atelier:

………………………………………………………………………

Telefoon:

……………………………………………

Email

………………………………………………………………………

Website

………………………………………………………………………

Discipline(schilder, beeldhouwer of ….)

……………………………………………………………………….

Je ontvangt een Open Atelier A3 raamposter, voor bij je atelier. De poster wordt uitgereikt op 9 mei tijdens de
opening van de overzichtstentoonstelling. Tevens ontvang je een jpeg van de poster om zelf te printen en rond te
sturen aan familie, vrienden en je eigen netwerk. De Stichting Ateliers Apeldoorn verzorgt publiciteit.

Voor meer informatie kijk op de website van de

Stichting Ateliers Apeldoorn www.ateliersapeldoorn.nl
Het bestuur van de stichting houdt het recht om je inschrijving te weigeren of om je deelname in te trekken. Het bestuur
houdt een lichte ballotage van je gegevens.

