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Beste kunstenaar,

De atelierroute is dit jaar op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
Bestuurswisseling:
Marianne Dams is verhuisd naar het zuiden van Nederland en
Linda Koers heeft haar plaats in het bestuur ingenomen.
Samenstelling bestuur:
Onder: Iman Vroman, Carolien van Dam, voorzitter, Cor
Luijendijk, secretaris
Boven: Maria Margraf, penningmeester, Linda Koers,
Ank van Brakel-Hoetmer

Inschrijving voor de 18e Atelierroute Groot Woerden (AGW) 2020
Beeldend kunstenaars uit de gemeente Woerden (Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld) worden
uitgenodigd om zich in te schrijven voor deelname aan de Atelierroute Groot Woerden. Ook dit jaar is
het mogelijk met een maatje aan de atelierroute deel te nemen. Exposeren met een maatje trekt extra
bezoekers. Een maatje mag ook van buiten het gebied van de gemeente Woerden komen.

Vanaf heden kunt u zich aanmelden via: https://inschrijven.atelierroutewoerden.nl
Bij de vragen is een toelichting opgenomen, hier een korte verduidelijking
 Voor je met het invullen van het formulier begint is het verstandig om een foto van
jezelf en een foto van het kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling, samen met
jouw motivatie, bij de hand te hebben. Doe je voor de eerste keer mee, dan 3 foto’s
van kunstwerken selecteren. Denk bij het nemen van foto’s van je kunstwerk aan een
rustige achtergrond. Op die manier kun je, op het moment dat daar om gevraagd
wordt, de foto’s en de informatie direct uploaden. Foto’s moeten minimaal 1Mb en
maximaal 2Mb groot zijn.
 Vakjes met *) zijn verplicht.
 Indien ‘gastexposant‘ wordt aangevinkt, verschijnt een extra regel waarin de
gastvrouw/heer kan worden ingevuld.
 Indien ‘nieuwe deelnemer’ wordt aangevinkt, verschijnen twee extra velden voor
extra foto’s die een overzicht van jouw werk geven.
 Prijs alleen aangeven in cijfers. Indien niet te koop, dat bij opmerkingen vermelden
en de verzekeringswaarde als bedrag opgeven.
Let op dat u na het insturen van de aanmelding een bevestiging per email ontvangt,
zo niet, dan nogmaals invullen!
Bij problemen contact opnemen per mail tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl
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Thema: VRIJ
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Overal in het land wordt die herwonnen
vrijheid herdacht. Het bestuur van de Atelierroute Groot Woerden heeft zich bij het zoeken naar een
thema laten inspireren door ’75 jaar vrijheid’. Aan dit thema is ook weer een publieksprijs verbonden.
Kunstenaars die mee willen dingen naar deze publiekprijs van de atelierroute wordt gevraagd een
creatie in te sturen met als thema ‘Vrij’. Natuurlijk kunnen ze daarbij inhaken op de bevrijdingsfeesten
in mei van dit jaar, of die van 1945. Maar het thema is ook ruimer op te vatten. Denk aan vrije tijd,
vakantie, vrij van school of van het werk, enzovoorts. Misschien helpen omschrijvingen als ‘niet
gebonden’, vrije stijl’, ‘los’, ‘onafhankelijk’, ‘onbelemmerd’ of ‘onconventioneel’ je verder. Anders
wellicht ‘losbandig’, ‘dartel’ of ‘wulps’.
We zijn benieuwd. Succes!
Uiteraard is dit thema niet verplicht.

Inschrijven:
Het inschrijfgeld is € 65,- per deelnemer. Dit bedrag dient uiterlijk 17 mei 2020 op onze
bankrekeningnummer NL 28 INGB 0009 442563 t.n.v. Atelierroute Groot Woerden te zijn
bijgeschreven.
Met het insturen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het tijdig aanleveren van het te
exposeren kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling.
De PR voor de route gaat via de lokale en regionale media. Op onze website wordt u bijna een jaar
lang met foto’s, uw CV en contactgegevens gepresenteerd.
Voor deelname aan de atelierroute gelden de volgende spelregels:
 Om de kwaliteit van de route te garanderen zal een externe (dus onafhankelijke) commissie van
deskundigen nieuwe deelnemers balloteren. Bij de beoordeling van het kunstwerk wordt gekeken
naar originaliteit, vakmanschap en artisticiteit.
Het advies van deze commissie is bindend.
 In het geval dat een inschrijving niet wordt geaccepteerd wordt het inschrijfgeld teruggestort.
 Het kunstwerk moet professioneel worden gepresenteerd (mooi ingelijst, goed afgewerkt etc.) en
voorzien van een goed hang- of plaatsing systeem, kortom expositie klaar.
 Het kunstwerk dient u op 23 september aan te leveren voor de overzichtstentoonstelling.
 De geëxposeerde kunstwerken zijn verzekerd tegen schade of verlies t.g.v. brand.
 Deelnemers ontvangen t.z.t. 10 boekjes, 2 posters en een e-mailuitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Atelierroute Groot Woerden.

Steeds zijn wij op zoek naar nieuwe sponsors en adverteerders.
Heeft u suggesties, laat het ons weten.
U kunt het doorgeven aan tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl
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