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„Over grenzen“

EIBERGEN
7151 AA

Kunstkring B-Art nodigt je daarom uit om alle bescheidenheid, twijfel, beperkingen, onmogelijkheden, of grenzen die je mogelijk aan jezelf stelt over
boord te gooien. Om het aan te durven iets anders
van jezelf te vragen dan je gewend bent, je grens te
verleggen, een (lands)grens te ‘overschrijden‘, wat
meer uit jezelf te halen of over de grens van je wereldje of de wereld te kijken.
Deelnemen aan de wedstrijd
Wij geven, heel tegenstrijdig, wel grenzen aan
waaraan inschrijvingen moeten voldoen. Die vind je
aan de binnenzijde van deze folder.
Als je bereid bent je aan die grenzen en voorwaarden houden, dan ben je van harte uitgenodigd onze
uitdaging aan te gaan.
Wij wensen je een grenzeloze uitdaging en veel genoegen in het creëren van je kunstwerk.
Je aanmelding en creatie zien wij graag tegemoet.
Kunstkring B-Art

you name it, we frame it
Energieweg 4
7161 AG Neede
0545 22 18 64
info@lijstenmakerijmartin.nl
www.lijstenmakerijmartin.nl

„OVER GRENZEN“

kunstwedstrijd 2018

Uitnodiging
Burgemeester Wilhelmweg 1

Kunstwedstrijd Kunstkring B-Art
t.a.v. Marianne Appels

„Over grenzen” is de uitdagende titel die Kunstkring
B-Art dit jaar aan alle Berkellandse kunstenaars wil
voorleggen als thema voor de tweejaarlijkse kunstwedstrijd. Het leek ons een titel waarmee men vele
kanten op kan en waarin creativiteit geen grenzen
kent.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Aan deze wedstrijd kunnen alle inwoners van de gemeente Berkelland meedoen en alle leden van Kunstkring
B-Art (ook als ze buiten de gemeente Berkelland wonen).
Voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Tijdig inschrijven is noodzakelijk.
Inschrijven kan online of via het inschrijfformulier van
deze wedstrijdfolder.
Inschrijving is mogelijk vanaf 15 maart 2018 tot en met
31 mei 2018.
Deelname is mogelijk met maximaal één kunstwerk.
De techniek is vrij.
Het werk moet origineel zijn, geen kopie of gedeeltelijk
gekopieerd, en mag niet eerder hebben deelgenomen
aan een kunstwedstrijd van B-Art.
De maximale afmetingen:
- voor 3D: maximaal 150cm hoog, 50 cm diep, en 		
50cm breed						
- voor 2D: de afmeting mag maximaal een som zijn
van 200 cm. ( 100 x 100, 120 x 80 etc.)
De inzending NIET signeren.
Wel graag bij inlevering van het het werk een envelop
bijvoegen met daarin naam, volledig adres en e-mailadres, de titel van de inzending, materiaalgebruik en
afmeting.
Vóór 24 september 2018 een digitale foto van de inzending toesturen naar web@kunstkringbart.com onder vermelding van: kunstwedstrijd.
Wie een foto of titel opgeeft die niet overeenkomt met
het werk dat wordt ingeleverd, wordt uitgesloten van
deelname.

N.B. Bij grote deelname zal er een voorselectie plaatsvinden.
De Jury en wat u kunt winnen
De jury die het ingezonden werk zal beoordelen bestaat
uitsluitend uit onpartijdige personen.
De 1e prijs is een geldbedrag van € 300,De 2e prijs is een geldbedrag van € 200,De 3e prijs is een geldbedrag van € 100,De Publieksprijs zal bestaan uit cadeaubonnen die
ter beschikking zijn gesteld door:
• Art Pixels in Doetinchem
• De Beeldhouwwinkel in Zutphen
• Lijstenmakerij Martin in Neede

INSCHRIJFFORMULIER
Kosten:
Voor leden van Kunstkring B-Art is het inschrijfgeld € 10,Voor niet-leden van Kunstkring B-Art is dat € 15,Je bent pas ingeschreven wanneer wij bovenstaand bedrag hebben ontvangen op onze bankrekening:
NL67 RABO 0115 7811 53 t.n.v. Kunstkring B-Art, onder
vermelding van: Inschrijving Kunstwedstrijd.
* Je ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving.
Inleveren en ophalen inzending.
Je kunt je werk inleveren op zondag 30 september tussen
10.30 u en 12.00 u
Het adres wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
Het werk kan weer opgehaald worden op maandag 8 oktober tussen 10.30 u en 12.00 u.
Expositie:
Alle ingezonden werken zijn vanaf 1 oktober tot en met 7
oktober 2018 te bezichtigen.
Op die dagen hebben ook de bezoekers de gelegenheid
een stem uit te brengen voor de publieksprijs (1 stem per
persoon)
Uitslag van de wedstrijd:
De uitslag van de wedstrijd zal worden bekend gemaakt
op 6 oktober 2018.Over de exacte tijd zul je nader worden
geïnformeerd. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet
worden gecorrespondeerd.
Auteursrecht:
Door in te schrijven verklaart de deelnemer dat hij/zij de
intellectuele rechten bezit van het beschreven werk. De
deelnemer verleent toestemming aan de organisatie om
opnames/afbeeldingen te maken van het kunstwerk op
film,video, foto, of welke beelddrager dan ook en deze opnames geheel of gedeeltelijk te verwerken in de publiciteit
rond de wedstrijd en Kunstkring B-Art zonder dat hiervoor
enige vergoeding verschuldigd is. Kunstkring B-Art heeft
het recht afbeeldingen van het werk te commercialiseren
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.
Let wel:
Je werk is NIET verzekerd tijdens de expositie!

*vereist.
1.Naam, voornaam*
……………………………………………………………
2. Adres*
……………………………………………………………
3. Postcode*
…………………………………………………………..
4. Plaats*
……………………………………………………………
5. Telefoon*
…………………………………………………………...
6. E mail*
……………………………………………………………
7. Website
…………………………………………………
8. Kunstvorm*
…………………………………………………
0 Lid van Kunstkring B-Art
0 Geen lid van Kunstkring B-Art
gaat akkoord met de voorwaarden zoals aangegeven in
deze folder en op de website van Kunstkring B-Art.
Stuur dit formulier naar het aan ommezijde vermeldde
adres of online via onze website:
www.kunstkringbart.com/kunstwedstrijd-2/

