Atelierroute 2020 Den Bosch
Inschrijven uiterlijk 7-10; Deelname bevestiging 12-10; Inleveren werk expo 19-10 en 20-10
Open atelier 31-10 en 1-11; Expositie 30-10 |29-11

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Wat is de Atelierroute 2020?
1. Wie doen er mee aan de Atelierroute 2020?
Professionele kunstenaars, die werken in de stad en hun atelier voor publiek openstellen.
2. Wat zijn de voorwaarde om deel te nemen aan de Atelierroute 2020?
a. Selectie door de ballotagecommissie Atelierroute 2020;
b. voldoen van het deelnamebedrag van 50 euro (waarvan 15 euro inschrijfgeld);
c. openstellen van mijn atelier in het weekend van 31 oktober en 1 november 2020 van 11:00
tot 17.30 uur;
d. deelnemen met 1 werk aan de begeleidende expositie AR 2020 in de nieuwe kunstruimte
van 30 oktober t/m 29 november 2020. Te selecteren door de curator. Inleverdatum 19 of
20 oktober.
3. Kan ik meedoen als ik geen vast atelier heb of werk op wisselende locaties?
Ja, dit kan als je een ruimte regelt waar je je werkplek kunt inrichten én bezoekers kunt
ontvangen.
4. Vindt er selectie van deelnemende kunstenaars plaats?
Door de ballotagecommissie worden de inschrijvingen beoordeeld op professionaliteit: je
hebt een diploma van een kunstvakopleiding óf je hebt je professionaliteit bewezen door je
portfolio en tentoonstellingen.
5. Wanneer hoor ik of ik geselecteerd ben voor deelname?
Uiterlijk 12 oktober word je deelname per e-mail bevestigd.
Inschrijving
6. Hoe schrijf ik mij in voor de Atelierroute 2020?
Je schrijft je in door het compleet ingevulde inschrijfformulier, met bijlagen te e-mailen naar
het op het formulier aangegeven adres én het inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer
NL15INGB0009194574 o.v.v. inschrijving AR 2020 en naam kunstenaar.
7. Wat is de uiterlijke datum dat mijn inschrijving binnen moet zijn?
Het inschrijfformulier en bijlagen en het inschrijfgeld moeten compleet ontvangen zijn op
uiterlijk 7 oktober 2020.
8. Waarom betaal ik een deelnamebedrag voor deelname aan de Atelierroute 2020?
De deelnemers aan de Atelierroute 2020 betalen een bijdrage in de kosten voor publiciteit,
expositie, publicatie, netwerkgelegenheid en de aandacht voor hun werk.
9. Wanneer moet ik mijn deelnamebedrag hebben voldaan?
Het deelnamebedrag (50 euro min inschrijfgeld 15 euro) moet uiterlijk 18 oktober ontvangen
zijn op de rekening NL15INGB0009194574 o.v.v. inschrijving AR 2020 en naam kunstenaar
uiterlijk 18 oktober, óf bij inlevering van het werk op 19 of 20 oktober contact worden
voldaan.
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10. Waarom betaal ik inschrijfgeld?
Het betaalde inschrijfgeld wordt bij deelname afgetrokken van de verplichtte
deelnemersbijdrage. Met het inschrijfgeld worden mede de te maken kosten gedekt.
Digitaal portfolio met 7 werken bij het inschrijfformulier
11. Mag ik zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal werk inleveren?
Ja, dat mag. Het werk moet voorzien zijn van ophangbevestiging (haak, beugel,
koperdraad/staaldraad, die voldoet voor veilige bevestiging) of geschikt zijn om te plaatsen
op een sokkel en zelfstandig overeind kunnen staan.
12. Wat is de maximale omvang van de werken in mijn portfolio?
In de tentoonstelling wordt van iedere deelnemende kunstenaar een werk opgenomen. We
zijn gehouden aan de beschikbare ruimte. Werken exposeren die breder zijn dan 120 cm en
hoger dan 150 cm is slechts beperkt mogelijk.
13. Waarom moet ik tenminste 2 kleine werken in het portfolio opnemen?
Om van alle deelnemende kunstenaars werk te kunnen opnemen vragen we je tenminste 2
werken in het digitale portfolio op te nemen van maximaal lengte x breedte x hoogte: 40 x 40
x 40 cm.
14. In welk formaat moet ik het digitale portfolio met 7 Jpeg-bestanden bij het inschrijfformulier
aanleveren?
Formaat Jpeg per afbeelding: Imagesize 15 x 15 cm. Resolutie: 300 dpi. Naam bestand per
afbeelding: kunstenaar_titel_jaar- techniek- formaat
Expositie Atelierroute 2020 van 30 oktober t/m 29 november
15. Kan ik deelnemen aan de Atelierroute 2020 zonder deel te nemen aan de begeleidende expositie?
Nee, dit is niet mogelijk.
16. Is er een afdracht voor bemiddeling bij verkoop van mijn werk?
Ja, bij verkoop vragen we de kunstenaar een percentage van de verkoop bij te dragen aan de
nieuwe kunstruimte.
17. Hoe worden de werken voor de tentoonstelling Atelierroute 2020 in de nieuwe kunstruimte
geselecteerd?
De selectie wordt uitgevoerd door de curatoren van de tentoonstelling.
18. Wanneer moet ik het geselecteerde werk inleveren?
Inleveren van het geselecteerde werk op 19 of 20 oktober tussen 12 en 19 uur.
19. Hoe moet ik het geselecteerde werk inleveren?
Het werk moet veilig verpakt zijn en voorzien zijn van een label op de achterkant met naam
kunstenaar, titel, jaar, techniek, formaat. In de eventuele verzekering van het werk moet de
kunstenaar zelf voorzien.
Stichting STOK
Versie 1, 7 september 2020
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