EtalageKunstRoute Bathmen - Van zaterdag 25 april 2020 tot en met zondag 17 mei 2020.

Deelnameformulier
Ik meld mijn deelname aan.

Voornaam
Achternaam
Postadres
Emailadres
Telefoon/Mobiel

:
:
:
:
:

PRAKTISCHE INFORMATIE
•

•
•

•

•
•
•

Het kunstwerk moet plaatsbaar zijn in een etalage. Een tweedimensionaal kunstwerk heeft een maximaal
formaat van ca 100 x 100 cm (h x b).
Bij een drie dimensionaal kunstwerk is het formaat niet groter dan 100 x 100 x 50 cm (h x b x d).
Het werk moet voorzien zijn van een titel en techniek. Vermeld ook of het kunstwerk kan worden
aangekocht en in dat geval de verkoopprijs.
De kunstwerken worden op basis van het voorgaande, en mede op basis van een digitale afbeelding, door
de commissie toegewezen aan een ondernemer. De kunstenaar en de ondernemer worden met elkaar in
contact gebracht via een mail vanuit de BBKK, zodat zij gezamenlijk zaken kunnen afstemmen.
Het aanleveren van de kunstwerken bij de betreffende ondernemers is voorzien op 23 en 24 april. Het
ophalen van de kunstwerken aan het einde van de expositie is gepland op 18 en 19 mei. Het aanleveren
en ophalen gebeurt in overleg met de betrokken ondernemer.
Er wordt een EtalageKunstRoute-GIDS gemaakt, aan de hand waarvan men de route wandelend en
fietsend kan volgen. Dit document is vanaf 18-04-2020 te downloaden van onze site www.bbkk.nl/agenda
Alleen aanmeldingen vóór 30-03-2020 worden behandeld, in volgorde van ontvangst.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bertus Satink, tel: 0570 542806.

TE EXPOSEREN WERK
Elke exposant mag 1 (een) werk aanbieden op het maximale formaat, of, en in overleg, 2 (twee) werken op
een kleiner formaat. Wij vragen dat zo spoedig mogelijk te doen, maar ik elk geval vóór 30-03-2020. Gebruik
hiervoor uitsluitend dit formulier.
Werk 1
titel
techniek
te koop

:
:
:

afmeting in cm : hoog
breed
diep
ja - neen (doorstrepen wat niet van toepassing is. Aankoopprijs : €

Werk 2
titel
techniek
te koop

:
:
:

afmeting in cm : hoog
breed
diep
ja - neen (doorstrepen wat niet van toepassing is. Aankoopprijs : €

Graag ontvangen wij tevens van u een digitale afbeelding van het/de aangeboden werkstuk/ken.

DEELNAMEFORMULIER EN AFBEELDING(EN) ZENDEN AAN:
Bertus Satink

: naar postadres : De Kuiperij 4, 7437 CV Bathmen
: per e-mail
: bencsatink@concepts.nl

Datum

:

Handtekening

:

