Limmen Artistiek & Creatief Secretariaat

limmencultuur@hotmail.com

website: www.limmencultuur.nl

Inschrijfformulier: Expositie Limmen Artistiek en Creatief 11 en 12 maart 2023
Naam exposant

………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats *:

…..……………………………………………………………………………………………………

Telefoonnr.:

……………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres:

……………………………………………………………………………………………………….

Website:

……………………………………………………………………………………………………….
*uw adresgegevens worden niet voor andere doeleinden 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. Als u iets van uw werk wilt schenken voor de loterij, graag een foto en omschrijving
daarvan inzenden.
Wilt u uw werk demonstreren aan de bezoekers?
(schilderen, boetseren etc.) tijdens het weekend?
Wilt u zwarte bekleding huren á € 30,00 met
€ 20,00 borg?
Wilt u uw werk exposeren op een zwart paneel of
op een tafel?
Wilt u een extra tafel huren voor € 5,00?
Wilt u iets van uw werk schenken voor de loterij

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee

Zo ja: omschrijving van het werkstuk:

Ik ga akkoord met de voorwaarden (voorwaarden
zie bladzijde 2)

Datum:

Handtekening:

Ja/nee
Ja/nee

Op vrijdagavond 10 maart 2023 kunt u uw werk inrichten op de aangewezen plaats vanaf 18.45 of 19.15* uur tot
21.00 uur. Om 21.00 uur sluit de expositieruimte. *In de bevestigingsmail wordt aangegeven of u om 18.45 of 19.15
uur kunt komen voor de inrichting.
Graag dit inschrijfformulier + foto’s retour sturen of mailen voor 8 januari 2023 aan:
Per post:
LA&C
of per email: limmencultuur@hotmail.com
p/a Molenweg 41
1906 DE Limmen
Limmen Artistiek & Creatief (onderdeel van de Stichting Limmen Cultuur), Dorien, Vera, en Monique
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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 11 en 12 maart 2023 in het Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64,
1906 AL Limmen. Op beide dagen zijn de deuren voor bezoekers van Vredeburg geopend van 11:00 tot 17:00 uur.
Bezoek is gratis.
Wij willen in het expositieweekend een loterij organiseren. De opbrengsten daarvan zullen wij gebruiken voor het
organiseren van (nieuwe) activiteiten van onze Stichting Limmen Cultuur/Limmen Artistiek & Creatief in 2023. Wij
waarderen het als u bereid bent iets van uw werk gratis ter beschikking te stellen voor deze loterij. U kunt dat
aangeven in het inschrijfformulier.
Hieronder vindt u belangrijke informatie en onze voorwaarden voor deelname aan de expositie. Wilt u die
doornemen? Wij verzoeken u het ingevulde inschrijfformulier te ondertekenen en dit met maximaal twee foto’s van
uw te tonen werk en van uw eventuele werk voor de loterij, op te sturen of te mailen voor 8 januari 2023. Het
postadres en het emailadres vindt u op het inschrijfformulier. Met het ondertekende inschrijfformulier verklaart u
ook dat u zich tijdens de expositie aan de onderstaande voorwaarden zult houden. Wij wensen u alvast een gezellige
en geslaagde expositie!
BELANGRIJKE VOORWAARDEN WAARMEE U AKKOORD GAAT DOOR ONDERTEKENING VAN HET
INSCHRIJFFORMULIER
1. U dient uw eigen werk te exposeren. Alleen de kunstwerken vermeld op uw inschrijfformulier, zijn
toegestaan.
2. U moet op zaterdag 11 en zondag 12 maart 2023 tijdens de openingstijden van de expositie tussen 11.00
en 17.00 uur aanwezig zijn op de aan u toegewezen expositieplek. Als u tijdens de expositie (gedeeltelijk)
niet aanwezig kunt zijn, dient u zelf voor vervanging te zorgen tijdens de openingstijden van de expositie.
Er moet dus altijd iemand bij de expositieplek aanwezig zijn.
3. U kunt op vrijdagavond 10 maart 2023 om 18.45 of 19.15 uur tot 21.00 uur* uw expositie inrichten op de
aan u toegewezen plek. Limmen Artistiek & Creatief bepaalt de indeling van de expositieruimte. Het is niet
toegestaan de expositie op een ander moment in te richten. *In de bevestigingsmail wordt aangegeven
of u om 18.45 of 19.15 uur kunt komen.
4. Als u iets van uw werk gratis ter beschikking stelt voor de loterij, kunt u dit vrijdagavond 10 maart aan
LA&C overhandigen.
5. U mag de tafels en/of panelen niet verplaatsen, tenzij LA&C u hiervoor toestemming geeft. Het is evenmin
toegestaan dat u zonder toestemming van LA&C van plek verwisseld met één van de andere exposanten.
6. Indien u op het onder 3 aangegeven tijdstip niet aanwezig bent voor de inrichting van uw plek, dan is
LA&C gerechtigd deze plek aan een andere exposant toe te wijzen. U kunt dan geen aanspraak maken op
een (andere) plek. De kosten van deelname kunnen in dit geval niet gerestitueerd worden.
7. Houd uw expositieplek rustig en zorg dat uw producten mooi uitgestald staan (niet te druk of rommelig).
Berg jassen en overige spullen netjes op, uit het zicht van bezoekers. Prijs uw producten. Laat geen lege
kopjes/flesjes/bordjes bij de stand staan.
8. Bij te veel aanmeldingen zullen wij via loting de deelnemers bepalen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat
inschrijven een garantieplaats geeft.
9. Foto’s van het kunstweekend kunnen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden.
10. De schilderijen en/of foto’s moeten voorzien zijn van een ophangsysteem. De haakjes zijn aanwezig.
11. Het te exposeren werk moet binnen het kader van het zwarte paneel en/of de tafel blijven. Maat van de
tafels is (lxbxh) 80 x 120 x 75 cm (bovenverdieping) of 80 x 80 x 75 cm (benedenverdieping). Maat van het
zwarte paneel voor uw schilderijen en/of foto’s is 120 x 240 cm.
Zie voor vervolg bld. 2
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12. Er mogen naast de zwarte panelen en tafels geen extra schilderijstandaarden, tafeltjes, stoeltjes of ander
zelf meegebracht materiaal worden geplaatst. Alleen bij het demonsteren van uw werk tijdens de
expositie is één standaard toegestaan.
13. U dient de kosten van deelname aan de expositie te hebben betaald voor 25 januari 2023 . Kosten voor
deelname aan de expositie: € 45,00. Dit geeft recht op: één paneel van 120 x 240 cm of twee tafels van
80 x 80 x 75 cm of drie tafels van 80 x 80 x 75 cm.
14. Bij uitval/afzegging vier weken voor de expositie zal uw deelnamegeld van € 45,00 niet worden
terugbetaald. Dit in verband met de gemaakte kosten.
15. U dient zelf te zorgen voor een zwart kleed of tafellaken. Dit moet over de tafels worden gelegd en tot op
de grond vallen. Het is niet toegestaan dat het kleed of tafellaken korter is. U kunt een zwart kleed huren
voor € 30,00 voor het gehele weekend. U dient hiervoor contant een borgsom te betalen van € 20,00, te
voldoen bij binnenkomst inrichting expositie.
16. Op zondag, 12 maart 2023, kunt u vanaf 17.00 uur uw expositieplek opruimen. Eerder opruimen is niet
toegestaan, ook niet indien er geen of een minimaal aantal bezoekers is. Zorg ervoor dat u eventueel afval
meeneemt. Laat uw stand schoon en netjes achter.
Cultureel Centrum Vredeburg, de Stichting Limmen Cultuur en Limmen Artistiek & Creatief zijn niet
aansprakelijk voor eventuele schade, die gedurende de expositie veroorzaakt is.

