
Ik schrijf mij in voor de Atelierroute 2020.

Ik ga akkoord met de volgende voorwaarden:
1.  selectie van inschrijving door de ballotage commissie Atelierroute 2020
2.  voldoen van het deelnamebedrag van 50 euro (waarvan 15 euro inschrijfgeld).
3.    openstellen van mijn atelier in het weekend van 31 oktober en 1 november 2020 van 11:00 tot 

17.30 uur;
4.   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.

De inschrijving wordt in behandeling genomen als voldaan is aan:

1.  het formulier is volledig ingevuld
2.   jpeg bestanden van 7 werken (waarvan 2 werken maximaal 40x40 cm; jpeg per afbeelding 
 15 x 15 cm, 300 dpi; naam bestand per afbeelding: kunstenaar_titel_jaar) zijn bijgevoegd;
Inschrijving (formulier én jpeg
bestanden) emailen naar: 8K<C@<IIFLK<�;<E@<LN<BLEJKIL@DK<�EC 
3.  het inschrijfgeld van 15 euro is ontvangen op bankrekening van Stichting Stok NL 

NL15INGB0009194574 o.v.v. inschrijving AR 2020 en naam kunstenaar.

Naam:

  beeldend kunstenaar      vormgever     ))))))) creatief ondernemer            anders nl.

atelieradres: 
website:
emailadres:       telefoonnummer:

Omschrijving kunstpraktijk:

Jpeg-bestanden
   ik heb onderstaande jpeg-bestanden bijgevoegd (naam kunstenaar | titel werk | jaartal� &<K�FG�����

$*�!�@D8><J@Q<���O���:D��I<JFCLK@<�����;G@��0<ID<C;�;<�K<:?E@<B�<E�8=D<K@E><E�M8E�A<�N<IB�

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

  Ik heb bladzijden 2 en 3 ook ingevuld� � ���

INSCHRIJFFORMULIER ATELIERROUTE DEN BOSCH 2020
voor professionele kunstenaars en creatief ondernemers in de gemeente Den Bosch en omgeving

      Sluiting inschrijving 7 oktober 2020
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initiator:denieuwekunstruimte@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:6037112c58e54cf480cd66d2ca0dbab8



 

Post
Postadres: 
Het atelieradres is ook postadres     

Atelier
Gedeeld atelier     
Ateliergebouw:    
Gezamenlijke toegangsdeur en bel:  

Het atelier is toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking:   ja   nee

 Begane grond  Eerste verdieping    anders:  ....

Sociale media
Instagram:
Facebook:

Opleiding

  Kunstvakopleiding
 Naam:   Plaats:
 Jaar van:  tot:
 Diploma: jaar:

  Post-hbo cursus:
 Naam:   Plaats:
 Jaar:
 
 of   

  Cursussen / lessen 
 Naam:   Plaats:
 Jaar van: 
 Naam:   Plaats:
 Jaar van:  tot:
 tot:
 Naam:   Plaats:
 Jaar van:  tot:

 of 

   Autodidact 

Vanaf: 

Naam:             

  ja      nee

  ja      nee
  ja      nee

  ja      nee
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Tentoonstellingen 2016–2020 
Per jaar de belangrijkste drie tentoonstellingen waaraan U heeft deelgenomen
   
  Naam   Plaats�    
�

2016

2017

2018

2019

2020

�

�

�

�

�

�

�

��
Galerie 2016–2020
    

Prijzen / subsidies
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oscarschrover
Typewritten Text

Oscar Schrover
Naam:

Oscar Schrover
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