DEELNAMEFORMULIER ARTIESTENTOER 2018
TERUGSTUREN NAAR VRIJE TIJD TERVUREN VOOR 31/01/2018
MARKT 7B – 3080 TERVUREN
E-mail: artiestentoer@tervuren.be
Naam : ………………...…………..…………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………
Geboorteplaats en datum : …………………………………………………………………..
Wonende te Tervuren : van ……………………… tot ………………………………..
Telefoonnummers : …………………………………………………………………………..
E-mailadres……………………………………………………………………………………
Website / Facebook : ………………………………………………………………………..

1.

WENST DEEL TE NEMEN AAN DE ARTIESTOER 2018
Kunstvorm(en) : ………………………………………………………………………
Tentoonstellingsruimte/atelier : (Naam) en Adres tentoonstellingsruimte/atelier :
………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………………………….
O

donderdag 10 mei 2018

(van ……. u tot ………u)*

O

vrijdag 11 mei 2018

(van …….. u tot …….. u)*

O

zaterdag 12 mei 2018

(van …….. u tot …….. u)*

O

zondag 13 mei 2018

(van …….. u tot …….. u)*

* Indien afwijkend van de vooropgestelde openingsuren 11u-18u
Eventuele verlenging : ………..………………………………………………………

Ter bevestiging van mijn deelname, volgende documenten :
2.

WENST OPGENOMEN TE WORDEN IN DE CATALOGUS

O

met één halve pagina voor het bedrag van €25,-

O

met één volledige pagina voor het bedrag van €50,-

en zal het bedrag overmaken via het online ticketing programma:
reservaties.tervuren.be/tickets/Artiestentoer
Korte voorstelling van kunstenaar (CV)
(opgelet: max. 5 zinnen!!!(5 lijnen van 60 tekens) (hierna of in bijlage)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………......
Foto van de kunstenaar (in bijlage)
Foto van een representatief werk (bij voorkeur digitaal, min. 300 KB) (in bijlage)
1)Titel van het werk , Kunstvorm ?
Correcte afbeelding van het werk


H
O
O
G
T
E



3.

BREEDTE

WENST TENTOON TE STELLEN IN DE OVERZICHTSTENTOONSTELLING IN DE WARANDEPOORT VANAF 5 TEM 13.MEI 2018
Met het volgende werk :
Titel van de werk : ………………………………………………………………
Kunstvorm : ……………………………………………………………………..
Gebruikte techniek / Drager : …………………………………………………
Afmetingen : hoogte : .................. breedte ……………. Diepte : ……………
Verzekeringswaarde = Verkoopprijs : ……………………………………………
(Indien het werk niet wordt verkocht, gelieve dit DUIDELIJK te vermelden)

Correcte afbeelding van het werk


H
O
O
G
T
E



BREEDTE

Ik ondergetekende, verklaar mij akkoord met het voorgelegde algemeen reglement en de
praktische gegevens- ArTiesTenToer 2018.

Datum :

Handtekening :

