Stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer
DEELNAMEREGLEMENT KUNSTENAARS KUNSTROUTE AALSMEER 2022
De 25e editie van de Kunstroute Aalsmeer vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 van 12 uur tot 17 uur op
beide dagen.
Beperkende maatregelen
Wij hopen het niet, maar het is niet 100% uit te sluiten dat tijdens de Kunstroute Aalsmeer 2022 voor publiek en deelnemers
van overheidswege opnieuw gedragsregels gelden. Daarom is opnieuw besloten alleen locaties toe te laten met veel ruimte
om bezoekers te kunnen spreiden. KCA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en deelt relevante informatie
tijdig met ingeschreven kunstenaars en de locatiehouders.
Inschrijving en locatiekeuze
Je inschrijving voor deelname aan de Kunstroute Aalsmeer 2022 moet uiterlijk op 30 juni 2022 bij KCA binnen zijn.
Ben je door een locatiehouder uitgenodigd om aan de Kunstroute Aalsmeer 2022 deel te nemen op die locatie? Dan ontvang
je van die locatiehouder een link naar het inschrijfformulier dat dan voor jou geldt.
Heb je nog geen locatie of opteer je voor één van de grote locaties die KCA zelf beheert, dan gebruik je het inschrijfformulier
voor een open inschrijving op www.skca.nl bij het programma Kunstroute Aalsmeer. Op het formulier kun je eventueel
een voorkeur voor een locatie aangeven. Bij de toewijzing van locaties houden we rekening met de geschiktheid van de
beoogde expositieruimte voor je werk en de variatie aan kunstenaars en genres op de locatie. De uiteindelijke keuze is aan
KCA waarbij we uiteraard zo mogelijk rekening houden met jouw voorkeur.
Deelnamebijdrage
Voor deelname aan de kunstroute vragen wij een bijdrage van € 35. Dit bedrag is inclusief 21% BTW. Deze bijdrage is nodig
voor de sterk gestegen organisatie- en promotiekosten en is bij inschrijving verschuldigd. Je hoeft geen provisie af te dragen
aan KCA als je tijdens de Kunstroute Aalsmeer werk verkoopt.
Kwaliteitstoets
Om het kwalitatief hoogstaande niveau waarom de Kunstroute Aalsmeer bekend staat, te kunnen waarborgen is het nodig
de professionaliteit van een geïnteresseerde kunstenaar en diens werk te beoordelen. Een geïnteresseerde kunstenaar
moet óf een diploma van een kunstvakopleiding hebben óf zijn of haar professionaliteit hebben bewezen met bijvoorbeeld
tentoonstellingen en het hobbymatige karakter van de kunstbeoefening ontstegen zijn. De kwaliteit van werk van
kunstenaars die voor de eerste keer meedoen wordt beoordeeld door een deskundige selectiecommissie.
Tekst- en beeldmateriaal voor catalogus
Elke toegelaten kunstenaar krijgt in de digitale catalogus ruimte voor een portretfoto en een korte biografie. De
contactinformatie wordt in de catalogus beperkt tot naam en website (of e-mailadres als je geen website hebt). Daarnaast
nemen we per kunstenaars twee foto’s van recent werk op. Het digitale beeldmateriaal moet van goede kwaliteit zijn. Na
inschrijving ontvang je een e-mail met specificaties, een link voor het uploaden van het beeldmateriaal en wanneer het
materiaal uiterlijk bij ons binnen moet zijn.
Annuleren
Mocht blijken dat uw werk onze kwaliteitstoets niet kan doorstaan dan laten we u dat zo snel mogelijk gemotiveerd weten
en restitueren wij het inschrijfgeld volledig.
Een ingeschreven deelnemer heeft tot uiterlijk 15 augustus 2022 de mogelijkheid zich terug te trekken via een schriftelijke
melding aan KCA. Het inschrijfgeld wordt dan volledig gerestitueerd. Bij latere afmelding kan helaas geen restitutie meer
plaatsvinden.
Deelname op eigen risico
Deelname geschiedt op eigen risico. Kosten voor vervoer, verzekering en materiaalkosten voor de inrichting van je stand
op de Kunstroute Aalsmeer, zoals ophangmaterialen en meubilair (behalve expositiepanelen) zijn voor rekening van de
deelnemer. KCA aanvaart geen aansprakelijkheid voor vermissing van of schade aan eigendommen van exposerende
kunstenaars voor, tijdens en na de Kunstroute Aalsmeer. KCA is evenmin aansprakelijk voor gemaakte kosten mocht de
Kunstroute Aalsmeer van overheidswege moeten worden afgelast.
Communicatie met de organisatie.
Nadat je bent ingedeeld bij een locatie, neemt de betreffende locatiehouder contact met je op en is die vanaf dat moment je
directe aanspreekpunt voor alle vragen, wensen etc. Hij of zij houdt je op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Tot die
tijd kun je met vragen terecht bij kunstroute@skca.nl.
Overige zaken
Over alle overige zaken die hierboven niet zijn genoemd, beslist KCA.

