Reglement beeldende
kunstwedstrijd
Het Park Vertelt 2018
Organisatie door het bestuur
van de Stichting Vrienden van
de Poëzie in Gelderland
Oosterbeek, 3 april 2018
Voorwaarden voor deelname
Per inzender kunnen maximaal 3 kunstwerken worden aangemeld. Foto’s (kwaliteit minimaal 300
dpi) van de kunstwerken kunnen tot en met 27 mei 2018 0.00 uur digitaal worden gestuurd naar
hetparkverteltfestival@gmail.com
 Vermeld in de mail:
- naam van de kunstenaar met telefoonnummer en mailadres
- naam van het werk
- waarde van het werk
- discipline; schilderij, tekening, grafiek, foto, textielwerk, installatie;
bij ruimtelijke beelden ook het materiaal vermelden.
- afmeting / gewicht
- eventuele speciale faciliteiten, niet alles is mogelijk, het is een buitenfestival,
de expositieruimte is een tent.
 Na ontvangst van de foto ontvangen alle inzenders een bevestigingsmail.
 Een atelierbezoek is mogelijk. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de kunstenaar.
 Op 18 juni worden de genomineerde kunstwerken bekend gemaakt op de site van ‘Het Park Vertelt’
http://hetparkvertelt.nl .
De genomineerde kunstenaars krijgen persoonlijk bericht.
 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 De tien genomineerde werken worden geëxposeerd tijdens het poëziefestival.
 Groot werk, bijv. een installatie, moet in 20 minuten geplaatst kunnen worden.
 Inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden worden uitgesloten van deelname.
 Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de kunstenaar toestemming geeft tot het plaatsen van de
foto van het werk op de site van ‘Het Park Vertelt’. De stichting heeft het recht om de foto’s te
gebruiken voor PR-doeleinden en het festivalboekje.
Praktische zaken
Contactpersoon Beeldende Kunst is Brigitta Damgrave
06 53895542, e-mail: vioolspeler@hotmail.com
 De contactpersoon richt de tentoonstelling in en wil graag het werk van tevoren zien.
Hierover neemt ze contact op met de betreffende kunstenaars.
 Op de dag van het poëziefestival brengen de genomineerde kunstenaars hun werk naar Park
Hartenstein in Oosterbeek. Zij halen het na afloop van het festival weer op. De tijden worden ruim van
tevoren bekend gemaakt.
 De werken worden in een tent geëxposeerd.
 Van de kunstenaars wordt verwacht dat ze tijdens het festival aanwezig zijn.
 Het werk is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente.
 Er wordt geen ‘hangvergoeding’ gegeven.
 De kunstenaar kan informatie over zichzelf en zijn werk neerleggen bij het geëxposeerde werk. Dit
gebeurt in overleg met de contactpersoon.
 Tijdens het festival kan het werk worden verkocht zonder afdracht aan ‘Het Park Vertelt’.
 Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon, Brigitta Damgrave.
Voor overige informatie over het programma van het poëziefestival in Park Hartenstein in
Oosterbeek, zie binnenkort op www.hetparkvertelt.nl of mail: hetparkverteltfestival@gmail.com.

