
Atelierroute Berkelland 2017 
3, 4 en 5 juni 2017 

               Deelnemingsvoorwaarden 

 

 
Algemeen: 
 

• De atelierroute vindt plaats op 3, 4 en 5 juni 2017  (het Pinksterweekend) en wordt georgani-
seerd door Kunstkring B-Art en Kunstkring Ruurlo.  

• Om deel te nemen aan de route hoeft u geen lid te zijn van een van de bovengenoemde 
Kunstkringen/verenigingen.  
Als u kunstenaar bent -amateur of professioneel-  in de Gemeente Berkelland, en wilt u uw 
atelier tijdens die dagen openstellen voor bezoekers, dan kunt u opgenomen worden in de 
atelierroute door u vóór 15 februari via deze website in te schrijven. 

• Wie zich om enigerlei reden niet via de website kan aanmelden kan een papieren formulier 
aanvragen via atelierroute@kunstkringbart.com. Het wordt u dan per omgaande toege-
stuurd. 

• Wanneer u tijdens de atelierroute uw atelier graag samen met een gast-kunstenaar wilt de-
len, dan willen horen wij dat graag van u.  

• Als u wel wilt deelnemen maar u hebt zelf geen eigen atelier of geschikte ruimte, dan kunt u 
ons dat laten weten en bemiddelen wij voor u. In die situatie kunt u géén gast uitnodigen. 

• De openingstijden tijdens deze dagen zijn: vanaf 12.00 u tot 17.00 u. 
• Wanneer u niet drie dagen open wilt zijn dan kunt u dat op het aanmeldingsformulier aange-

ven! 
• De inschrijving is op 1 januari 2017 begonnen en sluit op 15 februari 2017 om 24.00 uur. 

 
Enkele voorwaarden  
 

1. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- . 
2.  Dat bedrag moeten wij vóór 18 februari ontvangen hebben op onze bankrekening  

NL67 RABO 0115 7811 53 t.n.v. Kunstkring BArt onder vermelding ‘Atelierroute’. 
Als kunstenaar in de gemeente Berkelland, mag u een gast uitnodigen; voor deze geldt ook 
een inschrijfgeld van € 25,-. De aanmelding is pas definitief als wij ook aan de financiële 
voorwaarde is voldaan. 

3. U geeft uw atelierlocatie op: adres, postcode, woonplaats of vestigingsplaats 
4. U vermeldt ook uw persoonlijke gegevens en die van uw (eventuele) gast: naam, adres,  

postcode, woonplaats, discipline en de URL van de persoonlijke website 
5. Wanneer u geen eigen website hebt, dan stuurt u dan 3 foto’s van uw werk naar atelierrou-

te@kunstkringbart.com. LET OP: De foto's NIET verkleinen!! Minimum resolutie 1200 pixels 
voor de langste zijde of 8 Megapixel. Foto’s die zijn geüpload of verzonden met diensten als 
Picasa kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. 

6. Uw werk wordt beoordeeld door de organisatie 
7. Wanneer uw werk niet wordt geaccepteerd door de organisatie ontvangt u uw inschrijfgeld 

terug 
8. Op het inschrijfformulier vermeldt u op welke dagen u uw atelier open stelt: op zaterdag 3 

juni en/of zondag 4 juni en/of maandag 5 juni. (minimaal 2 dagen) 
9. Als u geen eigen locatie hebt, wilt u dat dan ook aangeven. 
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10. Elke deelnemer verplicht zich om aanwezig te zijn op de aangegeven datum en de aangege-
ven locatie, tenzij onderling anders is overeengekomen. 

11. Bij deelname levert u een recent werk in voor een overzichtstentoonstelling. (Nadere infor-
matie daarover ontvangt u later.) 

12. U ontvangt van de organisatie enkele posters en atelierroutegidsen. 
13. Tijdens de atelierroute is uw werk, vanuit de organisatie, NIET verzekerd. 
14. In geval van onvoorziene situaties heeft de organisatie het recht om uitzonderingen op de 

regels te maken of naar eigen inzicht daarnaar te handelen. 
15. Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de bovengenoemde voorwaarden. Zonder 

die akkoordverklaring wordt uw inschrijving niet naar ons verzonden. 
 

 
 
Klik hier voor het 

Inschrijfformulier 
Atelierroute Berkelland 2017 
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