Voorwaarden deelname
Aanmelden
Uw aanmelding wordt alleen verwerkt indien deze volledig ingevuld en inclusief CV uiterlijk op 29 juni is
ontvangen. Stuur uw aanmeldingsformulier per mail naar exposities@kunstuitleenamstelveen.nl of per post
naar Stadsplein 97, 1181 ZM Amstelveen.

Voorwaarden werk
Het kunstwerk moet voorzien zijn van een etiket met uw naam en de titel van het
werk.

Tweedimensionaal werk

moet

voorzien

zijn

van

een

deugdelijk

ophangsysteem, zoals op de afbeelding recht aangegeven. Het inleveren van
kwetsbaar / zwaar werk is geheel op eigen risico. Werken die niet voldoen aan deze
voorwaarden kunnen niet deelnemen aan de overzichtstentoonstelling van de Atelieroute.

Ballotage
Door de ballotagecommissie wordt gekeken naar verschillende criteria, waaronder afgeronde opleiding m.b.t.
beeldende kunst, aantoonbare tentoonstellingen en lid van een kunstvereniging. Bij het niet voldoen aan een (of
meerder) criteria neem de ballotagecommissie uw aanmelding in behandeling. De ballotagecommissie bestaat
uit Franka Blok, junior conservator van het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen, Liset van Laer,
Amsterdams kunstenaar en Anna Rahiman, manager van Kunstuitleen Amstelveen.

Werk inleveren en ophalen
Alle deelnemers dienen één kunstwerk in te leveren voor de overzichtstentoonstelling. Het inleveren van uw
werk kan op donderdag 30 augustus (12.00-18.00 uur), vrijdag 31 augustus (12.00-16.00 uur) en zaterdag 1
september (12.00-18.00).
De kunstwerken kunnen na de atelierroute weer worden opgehaald op dinsdag 9 oktober (12.00-18.00 uur),
woensdag 10 oktober (12.00-16.00 uur) en donderdag 11 oktober (12.00-18.00 uur).

Drukwerk en baniervlag
Tijdens de inleverdagen ontvangt u uitnodigingen, programmaboekjes en posters van de Atelierroute. De
uitnodigingen en programmaboekjes kunt u verspreiden onder uw netwerk en de poster dient u op een zichtbare
plek (raam/deur) van uw atelier te hangen, om uw deelname kenbaar te maken.
Op de inleverdagen kunt u ook een baniervlag van de Atelieroute meenemen. Plaats deze gedurende het
evenement buiten, vóór uw atelier, voor nog meer zichtbaarheid. Wij vragen voor het lenen van een baniervlag
een borg van € 50,- contant. Reserveren van een vlag is niet mogelijk! (op=op).

Social media
Heeft u een leuke foto, quote of video ter voorbereiding van uw deelname aan de Atelierroute? Mail deze naar
exposities@kunstuitleenamstelveen.nl o.v.v. uw (atelier)naam en eventuele eigen facebook pagina, dan kunnen
wij deze delen.

