Aanvraag deelname:
Bedrijfsnaam:
Naam deelnemer(s):
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Openingstijden:
Website:
(indien u niet over een website beschikt, gelieve 3 afbeeldingen van uw werk mee te sturen)

Omschrijving locatie :
galerie
atelier
anders, nl:
Expositie van:
Discipline(s):

Opmerkingen:
Datum:

eigen werk

expositieruimte

werk van anderen

Deelnemen aan de Kunst- en Cultuurroute Middelburg?
Opgenomen worden als vaste deelnemer in de Kunst- en Cultuurroute Middelburg kan.
Wij streven naar een gevarieerde, uitdagende en voor een breed publiek toegankelijke route.
Om als deelnemer tot de Kunst- en Cultuurroute Middelburg toegelaten te worden, zijn er een
aantal voorwaarden en toetsingscriteria waaraan je moet voldoen.
Voorwaarden
Je bent beroepshalve (of anderzijds) nauw betrokken bij activiteiten op het gebied van kunst
en cultuur en hebt in dit verband de beschikking over een passende werkruimte en/of
expositieruimte binnen de Veste en het Kanaal door Walcheren.
Je bent bereid een actieve bijdrage te leveren in opzet en het daadwerkelijk functioneren van
de Kunst- en Cultuurroute Middelburg en in de in samenhang met de route georganiseerde
(thema) activiteiten.
Je verplicht je ertoe, bijzondere omstandigheden daargelaten, op de zondagen waarop de
route wordt gehouden, tenminste van 13.00 – 17.00 uur geopend te zijn voor het publiek. Je
dient dit kenbaar te maken door het uitsteken van de daarvoor bestemde vlag. Voor deze vlag
is een bedrag verschuldigd van € 50,-. Dit is een borgsom.
Je gaat de verplichting aan om mee te doen tot tenminste 1 januari van het eerstvolgende
kalenderjaar en vervolgens stilzwijgend elk vol kalenderjaar tenzij schriftelijk en uiterlijk op 1
november de vaste deelname aan de route wordt opgezegd. De contributie dient aan het begin
van elk jaar te worden voldaan voor het gehele jaar. Voor de betaling daarvan wordt in januari
van het desbetreffende contributiejaar aan de deelnemers een nota toegezonden. Voor 2019 is
de contributie vastgesteld op € 95,-.
Horeca- of antiekzaken kunnen geen deelnemer worden in de Kunst- en Cultuurroute
Middelburg
Toelating
Om als deelnemer in aanmerking te komen is er een toelatingscommissie die beoordeelt of aan
de gestelde normen voldaan wordt. Bij aanvraag wordt ook gelet op de ruimte als wel de wijze
van presentatie.
Van alle locaties wordt verwacht:
- een beroepsmatige betrokkenheid
- professionele vaste ruimte
- vast karakter/signatuur/duidelijke omschrijving van wat je brengt
- regelmatig wisselende presentatie
Secretariaat Stichting Kunst- & Cultuurroute Middelburg
Grote Sternstraat 28; 4332DS Middelburg
Bankrekening NL65ABNA0631876499
Telefoon: 0118 850419

Bij aspirant deelnemers die zich aanmelden als atelier/kunstenaar wordt ook gelet op:
- algemene indruk van het werk, de beeldkracht, de presentatie
- eigen handschrift,
- consistentie,
- ontwikkeling
- opleiding
- expositieverleden
Voor alle locaties geldt dat deze makkelijk toegankelijk moeten zijn, interessant en
aantrekkelijk zijn voor het publiek en een bijdrage leveren aan de diversiteit van de kunst- en
cultuurroute.
Toetsingscommissie
De commissie komt twee maal per jaar, te weten in maart en september bijeen en behandelt
dan de in de voorafgaande 6 maanden binnengekomen aanvragen. Je kunt tot uiterlijk 4
weken voor de betreffende bijeenkomstdatum een aanvraag indienen.
De toetsingscommissie bestaat uit vijf leden; twee leden die de KCRM deelnemers
vertegenwoordigen en drie onafhankelijke leden.
De toetsingscommissie werkt autonoom en haar oordeel is bindend. Zij rapporteert haar
bevindingen en besluiten aan de secretaris van de KCRM, die deze met de potentiële
deelnemer communiceert. Er is voor de potentiële deelnemer geen reclamatie mogelijk.
Mocht je na lezing van de voorwaarden je aan willen melden bij de Kunst- en Cultuurroute
Middelburg vul dan het aanmeldingsformulier op de website in of download hem en stuur deze
naar secretariaat@kunstroutemiddelburg.nl .
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