30e Bathmense Kunstmarkt
Zaterdag 1 september 2018
van 10.00 tot 17.00 uur
Centrum Bathmen (Brink – Schoolstraat –
Kerkplein)

KUNSTMARKTCOMMISSIE
BATHMENS BEELDENDE KUNST- EN
KULTUURKRING

DEELNAMEVOORWAARDEN 2018

Bathmen, 1 december 2017

Beste belangstellende voor deelname aan de Bathmense Kunstmarkt,
Na het succes van de 29e Bathmense Kunstmarkt wordt door de Kunstmarktcommissie van de
Bathmense Beeldende Kunst- en Kultuurkring (BBKK) op zaterdag 1 september 2018 alweer de 30e
Kunstmarkt georganiseerd. Ook dit jaar is als locatie gekozen het grote grasveld op de Brink en de
ruimten in en rond de Dorpskerk te Bathmen.
Om de kunst die wordt aangeboden goed op elkaar af te stemmen en de hoge kwaliteit te
waarborgen, zijn er voorwaarden tot deelname vastgesteld. Aan de hand van deze voorwaarden zullen
de inschrijvingen door de Kunstmarktcommissie worden beoordeeld.

 Inschrijving
Het inschrijfformulier met als bijlagen een aantal duidelijke kleurenfoto’s van recent werk (voorzien
van naam, titel en techniek) en CV (een korte beschrijving van kunstopleiding, exposities etc.) dient
uiterlijk 1 mei 2018 in het bezit te zijn van Wendela Aspeslagh (coördinator Bathmense Kunstmarkt).
De foto’s dienen een feitelijke representatie te zijn van het soort werk waarmee u naar Bathmen komt.
Uiterlijk medio mei 2018 (of zoveel eerder als mogelijk) berichten wij u per e-mail (indien geen emailadres bekend per post) of u wel of niet geplaatst bent. Indien u uw foto’s retour wilt ontvangen,
voegt u dan een gefrankeerde enveloppe toe.

 Voorwaarden deelname aan de 30e Bathmense Kunstmarkt 2018
(jubileumeditie)
1. Om voor deelname in aanmerking te komen, moeten de tentoongestelde werken door de
exposanten zelf zijn vervaardigd. De exposant dient op 1 september zèlf aanwezig te zijn.
Het is níet toegestaan door derden vervaardigde kunstwerken te koop aan te bieden. De
kunstwerken moeten kunnen worden aangeduid als unica, dan wel als kleine ambachtelijk
vervaardigde series, dus geen artikelen die de kenmerken vertonen van een massaproduct.
2. De Kunstmarktcommissie behoudt zich het recht voor inschrijvingen, ongeacht de volgorde van
binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren teneinde de kwaliteit en de
diversiteit van de Kunstmarkt te waarborgen. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.
3. De huurprijs van een stand bedraagt € 60,-- (zegge: zestig euro). De stand is 400 x 117 cm
en wordt geleverd met een wit dekzeil en op verzoek een balk en twee stoelen. Tevens ontvangt
iedere deelnemer twee consumptiebonnen voor koffie + koek.
4. Indien u de bevestiging van deelname heeft ontvangen wordt u vriendelijk verzocht het standgeld
vóór 31 mei 2018 op onze bankrekening NLO8RABO0305753126 over te maken t.n.v. BBKK
Bathmen, onder vermelding van ‘Kunstmarkt 2018’ en de naam waaronder u staat ingeschreven.
5. De Kunstmarktcommissie is gerechtigd afbeeldingen van kunstwerken van deelnemende
kunstenaars te publiceren op haar website en op eventuele flyers & affiches van de Kunstmarkt.

1

6. Indien u na toewijzing uw inschrijving annuleert of niet op de Kunstmarkt aanwezig bent of kunt
zijn, wordt geen restitutie van het standgeld gegeven, tenzij u uw afwezigheid uiterlijk 15 dagen
voor 1 september 2018 aan ons kenbaar hebt gemaakt.
7. Op zaterdag 1 september 2018 zijn wij vanaf 07.30 uur aanwezig in de stand van de BBKK. Uw
stand dient om 09.30 uur ingericht te zijn. De Kunstmarkt is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 09.45 uur moeten de auto’s van het terrein verwijderd zijn en zal de Brink door middel van
dranghekken voor al het verkeer worden afgesloten.
De stands moeten tot 17.00 uur ingericht blijven en uiterlijk 17.30 uur zijn ontruimd.
8. Stands die om 09.45 uur niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud/
verhindering is doorgegeven, kunnen door de Kunstmarktcommissie aan een ander worden
toebedeeld.
9. Om tot een uniforme uitstraling van de Kunstmarkt te komen verzoeken wij u zowel het dekkleed
op de stand, als de voor-, zijkant (en eventueel achterkant) van de stand dicht te maken met
effen zwarte of witte doeken tot op de grond.
10. Als u wilt beschikken over een gratis balk voor het bevestigen van o.a. schilderijen, en twee gratis
stoelen, dan kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven.
11. Zoals eerder vermeld dient de deelnemer zelf aanwezig te zijn. De Kunstmarktcommissie behoudt
zich het recht voor een stand terug te nemen en de deelnemer de toegang te ontzeggen, indien de
inhoud van de stand niet in overeenstemming is met de aanmelding.
12. Over uw standplaats kan niet gereclameerd worden. Om organisatorische redenen is onderling
ruilen van standplaats niet toegestaan.
13. Demonstratie van uw werk wordt door ons en zeker ook door de bezoekers op prijs gesteld. U
kunt dit schriftelijk aanmelden op de achterzijde van het inschrijfformulier.
14. Aan het eind van de Kunstmarkt dient de deelnemer de stand en plaats volledig schoon achter te
laten. In de dekzeilen mogen geen spijkers/punaises e.d. worden geslagen. Eventuele schade
wordt op de deelnemer verhaald.
15. De Kunstmarktcommissie van de BBKK is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat aan werken
en/of goederen van deelnemers. De deelnemers dragen zelf zorg voor de verzekering van hun
werken.
De Kunstmarktcommissie hoopt dat de 30e jubileumeditie van de Kunstmarkt in 2018 weer een
prachtig, kunstzinnig evenement wordt.
Met vriendelijke groet,
Kunstmarktcommissie
Wendela Aspeslagh, Monique Nuwenhof & Nel Rosenboom

Wendela Aspeslagh (Coördinator Bathmense Kunstmarkt)
Schoolstraat 10 H
7437 AE Bathmen
Mobiel : +31(0)654241863
Email : bathmenseKunstmarkt@gmail.com
www.Kunstmarktbathmen.nl
www.BBKK.nl

2

