
																																																																																			

																																																																																																																																										 			
																																																																																																																																													Commissie Artistiek en Creatief	
                                                                                                                             Secretariaat: limmencultuur@hotmail.com 
                                                                                                                             Website:www.limmencultuur.nl 

	

 

 

Inschrijfformulier: Limmen Artistiek en Creatief 21 en 22 mei 2022 

Naam exposant …………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats:          ………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnr.:  …………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres:         …………………………………………………………………………………………………. 

Website:  …………………………………………………………………………………………………. 

• Uw	adresgegevens	worden	niet	voor	andere	doeleinde	gebruikt. 

 
Wil graag exposeren met: 
 
 
 
 
Graag een zo uitvoerig mogelijke omschrijving van uw werk en twee duidelijke foto’s inzenden, waarmee u gaat exposeren 
tijdens het weekend. De Corona-maatregelen van dat moment worden in acht genomen. 
 

Wilt u uw werk demonstreren aan de 
bezoekers? (schilderen, boetseren etc.)  
tijdens het weekend? 
 

ja/nee  

Wilt u zwarte bekleding huren á € 30,00 
waarvan € 20,00 borg? 

ja/nee  

Wilt u uw werk exposeren op een paneel 
of op een tafel? 
 

ja/nee  

Ik ga akkoord met de voorwaarden 
 

Datum Handtekening 

Op vrijdagavond kunt u uw werk inrichten op de aangewezen plaats. Verdere informatie 
volgt. De zaal sluit om 21:00 uur 
 
Graag dit inschrijfformulier retour sturen voor 21 maart 2022 aan bij voorkeur 
limmencultuur@hotmail.com of Molenweg 41 1906 DE Limmen   
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie Artistiek & Creatief, 
Dorien, Vera, Renate, Monique en Carrie 
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Beste exposant, 
 
Hartelijk dank voor uw interesse om deel te nemen aan de expositie van Limmen 
Artistiek & Creatief. De expositie vindt plaats in het weekend van 21 en 22 mei 2022  
in het Cultureel Centrum Vredeburg te Limmen (Dusseldorperweg 64, 1906 AL Limmen).  
Op beide dagen zijn de deuren voor bezoekers van Vredeburg geopend van  
11:00 tot 17:00 uur. 
 
 
Hieronder vindt u onze voorwaarden. Wilt u die doornemen? Wij verzoeken u het ingevulde 
formulier te ondertekenen en inclusief foto’s van uw te tonen werk op te sturen voor 21 
maart 2022. Het adres vindt u op het inschrijfformulier. 
 
 
Belangrijke informatie en voorwaarden: 

• Inrichten van de expositie vindt plaats op vrijdagavond 20 mei 2022. 
• Exposanten dienen eigen werk te exposeren en bij eventuele afwezigheid voor 

vervanging te zorgen tijdens openingstijden van de expositie. 
• De commissie bepaalt de indeling van de expositieruimte. 
• Bij te veel aanmeldingen zijn wij genoodzaakt om deelnemers uit te loten. Het is geen 

vanzelfsprekendheid dat inschrijven een garantieplaats geeft. 
• Foto’s van het kunstweekend kunnen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden. 
• Maat van het paneel voor uw schilderijen en/of foto’s is 120 x 240 cm. 
• De schilderijen en/of foto’s moeten voorzien zijn van een ophangsysteem. 

         De haakjes zijn aanwezig. 
• De schilderijen moeten binnen het kader van het paneel blijven. 
• Maat van de tafels is (lxbxh) 80 x 120 x 75 cm(bovenverdieping) of 80 x 80 x 75 cm 

(benedenverdieping)  
• U dient beide dagen tot 17:00 uur aanwezig te zijn. 
• Geen extra schilderijstandaarden naast de panelen, alleen bij het demonsteren van uw 

werk tijdens de expositie is één standaard toegestaan. 
• Kosten per deelname zijn € 35,00.                                                                                          
• Dit geeft recht op:  

         Eén paneel van 120 x 240 cm of twee tafels van 80 x 120 x 75 cm 
         of drie tafels van 80 x 80 x 75 cm. 

• Bij uitval/afzegging vier weken voor de expositie is er geen mogelijkheid om u 
deelnamegeld à € 35,00 terug te krijgen. Dit in verband met gemaakte kosten. 

• U dient zelf zorg te dragen voor zwarte tafelaankleding  
• Verplicht zwart kleed tot aan de grond. Evt. te huur voor het weekend € 30,00  

Waarvan een borg van € 20,00. Dit kunt u ter plekke voldoen. 
 
 
 
 
 
De locatie Vredeburg, Limmen Cultuur dan wel Limmen Artistiek & Creatief zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
schade, die gedurende de expositie veroorzaakt is. 


