
 

DEELNAMEREGLEMENT KUNSTENAARS KUNSTROUTE AALSMEER 2021 
De 24e editie van de Kunstroute Aalsmeer vindt plaats op: 

• zaterdag 18 september 2021 en 
• zondag 19 september 2020 

met de beoogde openingstijd van 11 uur tot 17 uur op beide dagen. 
 
Corona 
Het is niet uitgesloten dat tijdens de Kunstroute Aalsmeer 2021 voor publiek en deelnemers van overheidswege 
nog gedragsregels gelden. Daarom is besloten in eerste instantie alleen grotere locaties toe te laten met veel 
ruimte om bezoekers te kunnen spreiden. Mochten de maatregelen het toelaten kunnen we altijd nog kleinere 
locaties toevoegen. KCA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en deelt relevante informatie tijdig 
met ingeschreven kunstenaars en de locatiehouders. 

 
Inschrijving 
Bent u door een locatiehouder uitgenodigd om aan de Kunstroute Aalsmeer 2021 deel te nemen op die 
locatie? Dan ontvangt u van de locatiehouder een link naar het inschrijfformulier. 
Heeft u nog geen locatie, dan gebruikt u het inschrijfformulier voor een open inschrijving op de website van 
KCA bij het programma Kunstroute Aalsmeer. Op het formulier kunt u eventueel een voorkeur voor een 
mogelijke locatie aangeven. In overleg met u kiezen wij een locatie waar uw werk het beste tot zijn recht komt. 

 
Betaling inschrijfgeld 
Dit jaar geven wij geen gedrukte maar een digitale catalogus uit, zodat we maximaal flexibel zijn en op het 
laatste moment eventueel nog kunstenaars of locaties kunnen toevoegen. Daardoor hebben we dit jaar minder 
drukkosten en kunnen we de deelnamebijdrage voor kunstenaars beperkt houden. Individuele kunstenaars 
betalen een deelnamebijdrage van € 25 incl. BTW. Voor kunstenaarscollectieven geldt een hoger tarief 
afhankelijk van het aantal kunstenaars. In overleg komen we dan tot een maatwerkoplossing. 

 
Kwaliteitstoets 
Om het kwalitatief hoogstaande niveau waarom de Kunstroute Aalsmeer bekend is, te kunnen waarborgen is 
het nodig de professionaliteit van een geïnteresseerde kunstenaar en diens werk te boordelen. Een 
geïnteresseerde kunstenaar moet óf een diploma van een kunstvakopleiding hebben óf zijn of haar 
professionaliteit hebben bewezen middels de eigen portfolio en tentoonstellingen. Daarnaast is ook de 
geschiktheid van de beoogde expositieruimte voor het werk van de betreffende kunstenaar relevant en de 
variatie aan kunstenaars en genres op de locatie. 

 
Tekst- en beeldmateriaal voor catalogus 
Elke toegelaten kunstenaar krijgt in de digitale catalogus ruimte om zichzelf te presenteren aan het publiek. 
Daarvoor hebben wij contactinformatie en digitaal beeldmateriaal van goede kwaliteit nodig. Op het 
inschrijfformulier staat aan welke eisen de digitale bestanden moeten voldoen 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 na 
inschrijving weten en restitueren wij reeds betaald inschrijfgeld. 
Een ingeschreven deelnemer heeft u tot uiterlijk 15 augustus 2021 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 en verzekering zijn voor rekening van de deelnemer. 
KCA aanvaart geen aansprakelijkheid voor vermissing van of schade aan eigendommen van exposerende 
kunstenaar voor, tijdens en na de Kunstroute Aalsmeer. KCA is evenmin aansprakelijk voor gemaakte kosten 
mocht de Kunstroute Aalsmeer vanwege aangescherpte coronamaatregelen van overheidswege moeten 
worden afgelast. 

 
Communicatie met de organisatie. 
De organisatie houdt u via uw locatiehouder op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Laat hen en 
eventueel KCA bijzonderheden, wensen, problemen, vragen etc. zo snel mogelijk weten. 

 
Werkgroep Kunstroute 

 
e-mail naar  : kunstroute@skca.nl 
aanspreekpunt kunstenaars  : Ulla Eurich, 06-52667700  
aanspreekpunt locatiehouders  : Tineke Vredenburg, 06-3147186 
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