Oproep Tentoonstelling: ART10-mini
1/12 – 29/12 2018
Wat?

Afmetingen?

Van 1 tot en met 29 december organiseert ART10 ruimte voor expressie
een extra tentoonstelling met ‘kleine’ werken.
Materiaalkeuze is geheel vrij.
De maximale afmeting van een werk (in oppervlakte) is 100cm2 - - dat
kan dan 10cm x 10cm zijn of 20cm x 5cm , voor ronde werken nemen
we de diameter: maximaal 10 cm.

Een kader rond het werk?

De lijst rond het werk is niet inbegrepen, maar mag niet breder zijn dan 5
cm rond het werk.

Aantal?
Deelname?

Elke deelnemer kan maximaal 5 werken binnenbrengen
Doe je graag mee? Geef je alvast op om van deelname verzekerd te zijn.
Na ontvangst van het spijkergeld ben je definitie ingeschreven.
Uiterlijk vrijdag 31/11 10:00 uur. Vroeger mag ook!
Graag op maandag 31/12 tussen 10 en 11 uur
Per ingebracht werk rekenen we €5 spijkergeld.
De deelnemer bepaalt zelf de verkoopprijs. Bij verkoop wordt er een
commissie aangerekend van 20% op de verkoopprijs
Via het formulier, met het inleveren van dit inschrijfformulier en het
betalen van het spijkergeld verklaart exposant zich akkoord met de
voorwaarden
Deelnemer voorziet voor elk werk een kaartje met daarop titel van het
werk, materiaal, naam exposant, prijs van het werk
Alle werken dienen klaar te zijn voor presentatie.
ART10 zorgt voor de plaatsing en ophanging in de ruimte.
Het transport van en naar de exporuimte is ten laste, voor rekening en
onder verantwoordelijkheid van exposant. De exposant zorgt zelf voor
een verzekering van zijn werken. Dit kan via kunstwerkt.
www.kunstwerkt.be.
In geval van overmacht te wijten aan derden (brand, verbreking van
huurcontract door eigenaar van het pand) zal door ART10 geen
schadevergoeding betaald worden.
De kunstenaar doet afstand van elk mogelijk verhaal tegen ART10 (of
diens vertegenwoordigers zijnde Goedele De Mey en Jean-Louis
Vandecauter) uit hoofde van diefstal, verlies, beschadiging of enige
andere eventualiteit met betrekking tot de geëxposeerde werken.
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Deelnameformulier ART10 mini
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Adres
Rekeningnummer
Neemt deel aan ART10 mini en betaalt hiervoor ….. (aantal werken) x 5 euro = …………. Euro
spijkergeld op rekeningnummer BE08 1030 5685 5913 van ART10 met de vermelding van je naam
en art10mini. Cash betalen in ART10 kan ook.
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