Stichting Atelierroute Groot Woerden

NIEUWSBRIEF Nr. 2

maart 2018

Beste kunstenaars van de Atelierroute 2017.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al laten weten dat de route voortaan het 1e
weekeinde van oktober, zal plaatsvinden, dit jaar op 6 en 7 oktober .
Evenals vorig jaar willen we dit jaar een thema aan de Atelierroute geven.
Het thema is “In de wolken”. Deze werken zullen op de overzichtstentoonstelling te zien
zijn. Aan het thema is dit jaar geen geldprijs verbonden, maar wel een eervolle vermelding.
Deelnemers die het thema gebruiken krijgen voorrang op een plekje op de omslag van het
boekje.
Uiteraard staat het u vrij een kunstwerk voor de overzichtstentoonstelling in te leveren, dat
geen verband houdt met dit thema.

Locaties:
Omdat het voor sommige kunstenaars lastig is om thuis hun werk tentoon te stellen zijn we
op zoek gegaan naar andere mogelijkheden.
Op meerdere plaatsen willen we hen in de gelegenheid stellen hun werk tentoon te stellen.
We zijn hierover nog in gesprek met locaties, maar 2 plaatsen zijn al definitief waar
kunstenaars tijdens de atelierroute kunnen exposeren.
Dit zijn:
 NME Centrum InBredius in het Brediuspark
 Het Klooster aan de Meulmansweg.
Van u als kunstenaar willen we graag weten of er belangstelling voor is om op
andere locaties of bij een andere deelnemer te exposeren.
In het NME Centrum InBredius bestaat de mogelijkheid om tot half december het werk
tentoon te stellen. Het centrum is op zondag- en woensdagmiddag voor publiek geopend.
Het heeft de voorkeur als hier werk te zien is dat betrekking heeft op de natuur.

Jong talent:
We hebben het Kalsbeek College en het Minkema College benaderd of leerlingen in de
bovenbouw havo/vwo mee willen doen. Wij willen jong talent een kans geven.
Per school willen we 3-5 leerlingen aanbieden om aan de route deel te nemen.
Wilt u als kunstenaar jong talent de gelegenheid geven om samen met u te
exposeren?

Stichting Atelierroute Groot Woerden
Telefoon: 0641036102
Postadres: Plantsoen 7-32, 3441 EL Woerden
E-mail adres tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl
Website : www.atelierroutegrootwoerden.nl
Postbank NL 28 INGB 0009 442563
Inschrijving Kamer van Koophandel Utrecht nr. 30 181 603

Nog enkele suggesties om meer bezoekers te trekken tijdens de route:





Een maatje uitnodigen, mag ook van buiten Woerden komen.
Nodig iemand uit die muziek maakt of een toonkunstenaar.
Bied workshops aan tijdens het weekeinde om bezoekers met kunstvormen in aanraking
te laten komen.
Kunstenaars met eigen werk uitnodigen langs te komen en advies te geven.

Overzichtsexpositie
Voorafgaande aan de Atelierroute wordt van 28 september tot en met 7 oktober een
overzichtstentoonstelling georganiseerd van de kunstobjecten. De tentoonstelling is in
Galerie Van Slagmaat aan de Leidsestraatweg 36 in Woerden. Geopend op: vrijdag 28 en
zaterdag 29 september, vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober.
Uw kunstwerk uit het boekje wordt hier tentoongesteld.
Evenals vorig jaar is de officiële start van de Atelierroute een week eerder met de feestelijke
opening van de overzichtstentoonstelling op vrijdag 28 september om 20.00 uur.
Alle deelnemende kunstenaars en belangstellenden zijn van harte welkom.

Inschrijving voor de 16e Atelierroute Groot Woerden 2018
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..
Het inschrijfgeld is € 65,- per deelnemer. Dit bedrag dient uiterlijk 1 mei 2018 op onze
bankrekening nummer 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 26 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, een e-mailuitnodiging en 2 posters.
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Procedure voor het digitaal aanleveren van formulier(en), foto en 50woordenstukje
Uiterlijk 1 mei 2018 dienen de volgende stukken in ons bezit te zijn:
 Inschrijfformulier (eventueel ook van maatje) kan na invulling direct digitaal verzonden
worden. Met de volgende bijlagen:
 3 foto’s van kunstwerken. (Als u vorig jaar heeft deelgenomen dan is 1 foto ook
voldoende). U mag hierbij een voorkeur kenbaar maken. Aanleveren in JPG, langste
zijde, dus hoogte of breedte van je foto moet 1700 pixels zijn met de resolutie van 72 dpi.
Het gekozen kunstwerk komt in het boekje en op de overzichtstentoonstelling. De foto’s
dienen vrij van rechten te zijn.
 Bij elke foto een duidelijke vermelding van de titel en de afmeting van het kunstwerk.
 Een Word bestand met uw CV beschreven in een 50-woordenstukje.
Dit stukje wordt gebruikt als input voor de teksten op de website en de krantenartikelen.
 Een recente pasfoto (digitaal). Omdat u recent ook deelnam aan de Atelierroute is een
nieuwe pasfoto niet noodzakelijk.
U dient alles op te sturen aan tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl
Wij verwachten dat iedereen alles digitaal kan aanleveren.
Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt u de stukken op de “ouderwetse” manier
(inschrijfformulier, CD met foto’s, pasfoto, CV en geprinte foto’s) opsturen aan:
Atelierroute Groot Woerden, p/a Plantsoen 7-32, 3441 EL Woerden.
Evenals vorig jaar, zullen we ook dit jaar weer meerdere nieuwsbrieven rondsturen.
Op 1 mei 2018 dient uw aanmelding binnen te zijn.
Wij hopen u ook dit jaar weer als deelnemer te verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Atelierroute Groot Woerden
Ank van Brakel-Hoetmer
U kunt deze nieuwsbrief doorsturen aan andere kunstenaars.

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

Bijlagen: 2 inschrijfformulieren in Word (inschrijfformulieren staan ook op de website)
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