Vlielander Amateurs 2018

Opgaveformulier en Bruikleenovereenkomst
t.b.v. de tentoonstelling Vlielander Amateurs 8 december 2018 tot 9 maart 2019
thema: Feestelijk Vlieland
Formulier invullen
In 3-voud uitprinten c.q. kopiëren
Ondertekenen
Formulier Vóór 24 november 2018 opsturen aan/ inleveren bij:
Tjerkien Bijtelaar
Dorpsstraat 43
8899AB Vlieland
! Uw werk(en) inleveren bij Museum Tromp's Huys vanaf 17 november en vóór 1
december 2018.
!
!
!
!

Hierbij verklaart ondergetekende, de bruikleengever (partij A),
Naam:
Straat:
Postcode en plaats: 8899…. Vlieland
Telefoonnummer:
Email:
in bruikleen te hebben gegeven aan:
Peter Schalk, vertegenwoordiger van: Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat 99
8899 AD te Vlieland
en tevens bruikleennemer (partij B)
de volgende objecten:
Titel

Materiaal & techniek

Afmeting

Prijs

1.
2.

Beide partijen verklaren zich door het ondertekenen van deze bruikleenovereenkomst
akkoord te gaan met de geldende voorwaarden en criteria zoals aan de ommezijde
vermeld.
de bruikleengever (partij A):

de bruikleennemer (partij B):
Museum Tromp’s Huys,
Peter Schalk

handtekening:

handtekening:

datum: … - … - 2018

datum: … - … - 2018
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Voorwaarden en criteria:
1.
De organisatie van de tentoonstelling in Museum Tromp’s Huys is in handen van de
Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt.
2.
Het formulier is volledig en naar waarheid ingevuld.
3.
De organisatie kan beoordelen werken niet in de tentoonstelling op te nemen, indien
de werken naar oordeel van de toetsingscommissie niet voldoen aan de, in dit
formulier, gestelde criteria.
4.
De aan ommezijde vermelde objecten worden in bruikleen gegeven en ontvangen
voor de duur van de tentoonstelling zoals boven vermeld.
5.
De bruiklenen dienen minimaal 7 en maximaal 14 dagen voor aanvang van de
tentoonstelling in het museum aanwezig te zijn.
6.
De bruikleennemer verklaart de objecten met zorg te behandelen.
NB Uw object wordt door de bruikleennemer niet apart verzekerd en plaatsing in het
museum is voor eigen risico.
7.
Van de verkoopprijs van zijn werk, staat de bruikleengever bij verkoop in de periode
van de tentoonstelling 20% af aan bruikleennemer.
8.
Na afloop van de tentoonstelling kan het werk tot uiterlijk een week daarna
opgehaald worden.
9.
Voor opslag van het werk na een week na afloop van de tentoonstelling, kunnen
kosten in rekening worden gebracht.
10.
Bij verkoop van het werk zorgt de bruikleengever, voor de overdracht van het
verkochte werk aan de koper.
11.
De amateur-kunstenaar is woonachtig op Vlieland.
12.
Werken volgens beeldende kunsttechnieken zoals: schilderen, beeldhouwen,
fotografie, en grafische kunst worden toegelaten.
13.
Werken moeten in hun uiting een duidelijke verwijzing hebben naar het thema:
Feestelijk Vlieland.
14.
Per deelnemer zijn twee kleine werken (max. 50 x 50 cm) of één groter werk
(max. 75 x 100) toegestaan. (Bij twijfel even overleggen).
15.
Schilderijen, foto’s en grafiek zijn, indien van toepassing ingelijst en op zijn minst
voorzien van een draagsysteem en/of moeten zelfstandig en zonder schade op te
hangen of neer te zetten zijn.
16.
Maten, gewicht en constructie van het kunstwerk zijn zodanig het door 1 persoon
te verplaatsen is.
17.
Werk moet niet maatschappelijk onbetamelijk zijn, dit ter beoordeling van de
tentoonstellingscommissie.
Regels voor de wedstrijd:
•
Bezoekers/publiek kiest per (eenmalige) inzending het beste kunstwerk, te
benoemen op een in te vullen formulier (niet anoniem en met motivatie).
•
Commissie telt de stemmen en kiest de winnaar. Bij een gelijk aantal stemmen
beslist de commissie (oneven aantal) door zelf een stem uit te brengen.
•
Over het eindoordeel van de wedstrijd door de commissie kan niet worden
gecorrespondeerd.
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