KLARE WIJN - KLARE LIJN
kunst geïnspireerd op het thema wijn

Locatie en tijd
Expositie in Wine outlet, Boulevard Heuvelink 12, Arnhem van 7 september t/m eind december.
Openingstijden: elke donderdag (17.00-21.00), vrijdag (13.00-19.00) en zaterdag (10.00-18.00).
Opzet
Deelnemende kunstenaars maken voor deze expositie een werk over het onderwerp wijn in de
ruimste betekenis. Er kunnen uitsluitend „wandwerken“ meedoen, dus geen sculpturen en
ruimtelijke objecten. Verder zijn er geen beperkingen met betrekking tot techniek en stijl. Wel
moet rekening gehouden worden met de afmetingen van het werk, dit mede in verband met de
keuze van de plek waar het werk komt te hangen. Er is plaats voor ca. 35 werken in verschillende
formaten. Aan beide wanden aan de voorkant is plaats voor een werk van maximaal 2 x 2 meter.
Met betrekking tot de overige plaatsen is een kleiner formaat voorzien. Voorlopig gaan we uit van
1 kunstwerk per deelnemer.
Kosten
Voor deelname aan deze expositie vragen we 15 euro, dit inschrijfgeld wordt gebruikt voor
organisatiekosten, publiciteit en de extra verzekering die afgesloten wordt tijdens de expositie.
Overige voorwaarden
- De expositie is bedoeld voor professionele kunstenaars (vakgerichte opleiding en/of werkend
als kunstenaar).
- De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld is overgemaakt op onderstaande rekening.
- Deelnemers zijn verplicht bij aanmelding een foto van het werk te mailen en het formaat te
vermelden.
- Er is geen streng selectiebeleid, maar de organisatie behoudt zich, in uitzonderingsgevallen, het
recht voor een werk uit te sluiten van deelname.
- Als er meer kunstenaars belangstelling tonen en het aantal beschikbare plaatsen vol is, wordt
door de organisatie een wachtlijst gemaakt voor een volgende editie van deze expositie
- het is niet mogelijk een voorkeur aan te geven, het ophangen van de werken wordt bepaald
door de organisatie.
Tijdschema
Aanmelden: tot en met 15 juni
Aanleveren foto en informatie: uiterlijk 15 juli
Inrichten: vrijdagmiddag 6 september
Opening: zaterdag 7 september 15.00 uur
Contactpersonen
Rob Chevallier chevallier@inbox.com
Niels Treffers treffers.niels@gmail.com
Wine Outlet
info@winesontour.nl

