BIJLAGE - Amateurkunst expositie 2019

Aanmelding
•

U woont, werkt en/of heeft les bij een kunstenaar in Amstelveen.

•

Deelnameformulier inleveren voor woensdag 10 april. Dat kan digitaal naar
exposities@kunstuitleenamstelveen.nl maar ook per post. Via onze website kunt u het
aanmeldingsformulier ook downloaden.

•

Zodra wij het deelnameformulier van u hebben ontvangen, krijgt u een bericht van ontvangst.

•

Op zaterdag 13 april ontvangt u een bevestiging van deelname. Let op dat u daadwerkelijk een
bevestiging krijgt! Alleen dan doet u mee met de tentoonstelling.

•

Wegens beperkte ruimte kunnen er circa 110 deelnemers met een 2D-werk meedoen en circa 25
deelnemers met een 3D-werk. Deelname wordt geordend op datum van binnenkomst, zorg dus
dat je op tijd aangemeld bent.

Voorwaarden kunstwerk
•

Elke deelnemer mag één kunstwerk inleveren

•

Afmeting is maximaal 70 x 70 cm.

•

Het 2D-werk moet voorzien zijn van een goede
ophangconstructie (zie plaatje)

•

Het 3D-werk wordt (mits de afmetingen het toelaten) op sokkels of in de vitrine geëxposeerd

•

Het werk moet voorzien zijn van een etiket met de naam en adresgegevens van de kunstenaar,
de titel, de techniek en de afmetingen

•

Het werk is niet verzekerd; het transport en expositie zijn voor eigen risico. De kunstuitleen is
beveiligd. De inrichting wordt verzorgd door de kunstuitleen. Van deze voorwaarden kan niet
worden afgeweken!

*Tweedimensionaal = schilderijen
*Driedimensionaal = beeldjes, sieraden, tassen, en dergelijke (dus niet aan de muur).

Inleveren kunstwerk in de kunstuitleen

Ophalen kunstwerk in de kunstuitleen

•

Donderdag 23 mei 12.00-16.00 uur

•

Maandag 24 juni 12.00 tot 16.00 uur

•

Vrijdag 24 mei 12.00-16.00 uur

•

Dinsdag 25 juni 12.00 tot 16.00 uur

•

Zaterdag 25 mei 12.00-16.00 uur

•

Woensdag 26 juni 12.00 tot 16.00 uur

Stadsplein 99, 1181 ZM Amstelveen
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Kunstuitleen Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Muziek- en Dansschool Amstelveen zijn nu samen Platform C

