SCHILDEREN EN TEKENEN LANGS DE TURFVAART IN ZUNDERT
UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN

1. De organisatie van het project is in handen van “Stichting Cultuur Landgoederen Zundert”, hierna
te noemen de organisatie.
2. Deelname staat open voor beeldende kunstenaars, die zich bezighouden met de schilder - en
tekenkunst.
3. Het schilderen en tekenen en plein air vindt plaats op zaterdag 11 mei 2019 van 10.30 uur tot
16.30 uur. Langs de Turfvaart zijn een aantal plaatsen geselecteerd waar kunstenaars plaats
zullen nemen. Door loting zal worden bepaald waar welke kunstenaar plaats kan nemen. Op deze
dag zal er een fiets en wandelroute voor het publiek zijn uitgezet langs de verschillende locaties.
4. Deelname aan het project verplicht deelnemer het gemaakte werk te exposeren op zaterdag 25
en zondag 26 mei, beide dagen van 10.30 tot 17.00 uur op een door de organisatie te bepalen
locatie in de nabijheid van de Turfvaart. Ook deze dag is er de fiets en wandelroute.
Het gemaakte werk dient uiterlijk 23 mei aangeleverd te worden bij de organisatie ingelijst of
voorzien van een deugdelijke ophangconstructie. Direct na afloop van de expositie dient het
werk weer opgehaald te worden.
Deelnemers zijn niet verplicht om zelf bij de expositie aanwezig te zijn maar dat wordt wel op
prijs gesteld. De organisatie zal voor deze eenmalige expositie geen verzekering afsluiten. Het
risico wordt door de kunstenaar zelf gedragen. Bij de expositie mag de kunstenaar enkel eigen
visitekaartjes wegleggen.
5. De deelnemers dienen zich op 11 mei 2019 om uiterlijk 09.30 uur te melden op een vooraf door
de organisatie aangewezen locatie.
6. Geselecteerde deelnemers zullen uitgenodigd worden om, op een nader te bepalen datum in de
2e helft van maart 2019, o.l.v. een gids een wandeling te maken langs een deel van de Turfvaart.
7. Aanmelding kan tot uiterlijk 1 maart 2019. Aanmelden kan alleen door het daarvoor bestemde
formulier, dat te downloaden is van de website www.cultuurlandgoederen.nl, volledig in te
vullen en via info@cultuurlandgoederen.nl terug te zenden naar de Stichting Cultuur
Landgoederen Zundert.
8. Aanmelding betekent niet automatisch dat men ook deelnemer wordt. Bij een hoger aantal
inschrijvingen dan het aantal beschikbare plaatsen zal een onafhankelijke commissie van
professionele kunstenaars een selectie toepassen. Over die selectie kan niet worden
gecorrespondeerd. Alle aanmelders krijgen zo snel mogelijk na 1 maart bericht.
9. Samen met het ingevulde formulier dienen minimaal 2 en maximaal 5 foto’s van door de
kunstenaar gemaakte werken te worden meegezonden.

10. Deelname aan het project is kosteloos. Er is geen onkosten - of reisvergoeding. De kunstenaar
zorgt zelf voor alle benodigde materialen.
11. In verband met de expositiemogelijkheden geldt dat elke deelnemer maximaal 3 werken kan
tonen. De toegestane maximale afmetingen van elk werk zijn 80 x 100 cm. Er is geen minimale
afmeting voorgeschreven.
12. Bij verkoop van het gemaakte werk tijdens de expositie komt 15% van de opbrengst toe aan de
organisatie.
13. In zaken waarin deze uitgangspunten en voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.
Daarbij zal uiteraard de redelijkheid in acht worden genomen.

