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‘Spelregels’
Hieronder de ‘spelregels’ voor u als deelnemer aan de activiteiten van de
Stichting Kunst & Crearoute Purmerend. Graag goed lezen.
Bij registratie heeft u recht op:
-Toezending van de digitale nieuwsbrief, die 8-10 keer per jaar verschijnt
-Mogelijkheid eigen activiteiten te melden in de Nieuwsbrief.
-Recht op naamsvermelding op de website van de Stichting met een link naar de eigen website.
-Mogelijkheid om deel te nemen aan het Kunstcafé en hieraan gerelateerde activiteiten
Ballotage
Het beleid is dat men opnieuw geballoteerd moet worden als men 5 jaar niet actief heeft
meegedaan.
Expositie Purmaryn:
Svp een foto inleveren van het te exposeren werk met vermelding van titel, materiaal en
eventueel de prijs tbv de brochure. Dit gaat per inschrijfformulier op de site (uiterlijk 3 april).
Voor de schilders: het werk mag niet meer dan 80cm breed zijn!! Dit i.v.m. de wat meer beperkte
ruimte. De beeldhouwers moeten zelf zorgen voor een sokkel.
Donderdag 4 mei tussen 13:00 en 14:00 uur svp de werken inleveren in de Purmaryn, Waagplein,
boven in de omloop, voorzien van deugdelijk ophangmateriaal. Mocht dit tijdstip een bezwaar zijn
dan mag je het werk de woensdagavond tevoren tot 21:00 uur, goed verpakt, inleveren bij José de
Ruijter, Kwadijk 104a, tel. 0610572802. Daarbij ook 1 A4-tje met persoonlijke presentatie voor
de deelnemersmap.
Vrijdag 5 mei om 16:00 uur opening voorzien van hapje en een drankje. Vrijdag 2 juni tussen
11:00 uur en 12:00 uur mogen de werken weer opgehaald worden in de Purmaryn.
Bij de opening op 5 mei is iedereen van harte welkom! Nodig dus familie, vrienden, kennissen uit
om daarbij te zijn! De Stichting KenC zal de nodige PR verzorgen in de media maar daarnaast kan
je natuurlijk ook zelf je fanclub een uitnodiging sturen, dan wordt het een gezellige happening!
Kunstroute & Etalageroute
De Kunstroute en Etalageroute zijn met elkaar verbonden. Nieuw dit jaar is dat je als deelnemer
aan beide mág deel nemen. Als je deelnemer bent van de Kunstroute mag je ervoor kiezen deel
te nemen aan de etalageroute. Omdat dit jaar de etalageroute kleiner wordt én dus het aantal
etalages beperkt, gaan we indelen op volgorde van aanmelden.
De Etalageroute start ongeveer 3 weken vóór de Kunstroute.
Tijdens de Kunstroute, het eerste weekend van oktober (7&8 oktober), ben je aanwezig op
de plek van expositie. Als deelnemer van de route ontvang je een vlag en pijlen in bruikleen en
PR-materiaal (poster en routeboekjes). Bij het verspreiden van bijvoorbeeld flyers wordt je inzet
verwacht!
Het meedoen aan de expositie en de Kunstroute is voor eigen risico.
Je schrijft je in via het aanmeldingsformulier op de website voor 3 april 2017.
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Beeldmateriaal
Voor het boekje de folder en de website hebben we drie digitale foto’s van je werk nodig.
Deze foto’s moeten ieder 1 werk bevatten. Deze foto’s stuur je gelijk in met het inschrijfformulier via
de website!
De bestandsnaam bevat je naam en de titel van het werk.
Bijvoorbeeld: PietdeVries-BruineBonen.png
De foto’s moeten, voor drukwerk, minimaal 1800x1200 pixels groot zijn.
Voldoen ze niet aan de eisen, dan kunnen ze helaas niet worden geplaatst.

Adverteren
Als deelnemer heb je de mogelijkheid je eigen werk en atelier in een advertentie nader te
presenteren. Hierin kun je bijvoorbeeld ook reclame maken voor cursussen en workshops die je geeft
of om komende exposities aan te kondigen.
Hieraan zijn kosten verbonden. Indien je wilt adverteren in het routeboekje lever dan de
advertentie aan als jpg of als pdf met voldoende resolutie (300dpi) vóór 1 juni 2016.
We hebben de keus uit diverse maten van de advertentie, nl.
-A5, staand 		
€ 50,-A6, liggend		
€ 37,50
-A7, staand		
€ 25,Heb je interesse, neem dan contact op met Marijke, tel.0624710816,
communicatie@kunstencrearoute.nl
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