ATELIERROUTE ’S-HERTOGENBOSCH 22 & 23 sept. 2018
Thema: Het atelier als vrijplaats
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
deelnemer
Voor de Atelierroute ’s-Hertogenbosch komen deelnemers in aanmerking die in de
gemeente ’s-Hertogenbosch (dus inclusief Rosmalen, Empel, Engelen, Bokhoven,
Nuland en Vinkel) gevestigd zijn.
Buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen alleen leden van STOK deelnemen.
Vestigingsplaats

Definitie deelnemer
Professionele beoefenaar van:
● Autonome beeldende kunst ● Interieurarchitectuur ● Visuele communicatie ●
Textiele vormgeving/Mode ● Ruimtelijk ontwerp/architectuur ● Edelsmeden ●
Fotografie ● Glas ● Grafisch ontwerpen ● Keramiek/beeldhouwen ● Animatie
● Multimedia
De deelnemer is actief werkzaam in de gemeente ’s-Hertogenbosch of is STOK-lid
- en/of heeft een afgeronde opleiding aan een officiële kunstacademie of andere
erkende instelling.
- en/of valt: vijf jaar aantoonbaar onder de bovengenoemde definitie deelnemer.
- en/of is: Deelnemer geweest aan een eerdere Atelierroute ’s-Hertogenbosch.
Ateliers (van STOK-leden) buiten de gemeente worden in de betreffende
publicaties vermeld maar niet opgenomen op de geplande plattegrond .
Ze worden wel opgenomen op de lijst van deelnemers.
Deelnemers die hun atelier niet in de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben of tijdelijk
niet over een atelier beschikken bieden wij de mogelijkheid om in een kleine
atelieropstelling in het Kruithuis zich te presenteren.
De meerkosten hiervan komen op € 30,00.
De totaalpresentatie van alle deelnemers aan de AR2018 opent op vrijdag 7 september.
De expositie loopt t/m 16 september.
Het Atelierrouteweekend zelf is op 22 en 23 september.
Om tot een kwalitatief verantwoorde Atelierroute 2018 te komen worden u op bijgaand
AANMELDINGSFORMULIER enkele vragen gesteld. U wordt verzocht om de
gevraagde gegevens zo compleet mogelijk in te vullen.
Kosten deelname De deelnamekosten komen dit jaar op € 80,00.
Niet-STOK-leden betalen verder een toeslag van € 10,00.
Zodra uw aanmelding definitief is ontvangt u hiervoor een rekening.
Graag ontvangen wij het aanmeldingsformulier, zo spoedig mogelijk, maar in elk geval
uiterlijk zondag 15 april van u retour. Bij voorkeur ontvangen wij dat per e-mail. Graag
versturen naar atelierroute2018denbosch@gmail.com
Wilt u s.v.p. een nieuw email-bericht maken met in het Onderwerp uw achternaam,
voornaam, aanmelding AR2018. Voor verwerking van de mail is dit voor het
secretariaat bijzonder handig. Via de post opsturen kan ook. Graag naar: Secretariaat
AR 2018 - Postbus 1562 - 5200 BP ’s-Hertogenbosch

