Reglement ARTIESTENTOER
TERVUREN

ALGEMEEN REGLEMENT EN PRAKTISCHE GEGEVENS
ALGEMENE INFORMATIE

Artikel 1.
De dienst “Vrije Tijd” van de gemeente Tervuren organiseert een “ArTiesTenToer” met als doel de Tervuurse
kunstenaars aan te zetten de deur te openen van hun atelier of een tentoonstelling te organiseren voor het
publiek. Bij deze gelegenheid wordt een overzichtstentoonstelling georganiseerd met één werk per
deelnemende kunstenaar.
Artikel 2.
Om aan de ArTiesTenToer deel te nemen moet de kunstenaar aan volgende selectiecriteria voldoen :
a.
Op 1 april in het jaar van de activiteit de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben
b.
Beschikken over een eigen locatie gelegen in Groot-Tervuren (Tervuren, Duisburg, Vossem, Moorsel)
Artikel 3.
Er wordt verwacht dat elke deelnemende kunstenaar zijn kunstwerken tentoonstelt gedurende de door de
gemeente vooropgestelde dagen en uren (zie Artikel 9)
Artikel 4.
Alle vormen van beeldende kunst worden toegelaten tijdens de ArTiesTenToer
Aquarel, acryl, keramiek, fotografie, olie op doek, juweel, pentekening, klei, pastel, film, graffiti, …
Artikel 5.
De Afdeling “Vrije Tijd” van de gemeente Tervuren zorgt voor de omkadering en de promotie van de
ArTiesTenToer. Een gemeentelijke website “ArTiesTenToer” wordt opgemaakt en tevens wordt door voornoemde
afdeling een catalogus voorbereid en uitgegeven.
Artikel 6.
Het inschrijvingsformulier (met bijlagen), volledig en zorgvuldig ingevuld, moet uiterlijk op 31 januari in het jaar
van de activiteit overgemaakt worden aan “vrije Tijd – Tervuren, markt 7b, 3080 Tervuren – E-mail :
artiestentoer@tervuren.be ;
Samen met een goede foto van de werken (minimum 10/15 cm en bij voorkeur digitaal).
NB. Inschrijvingen ontvangen na 31 januari in het jaar van de activiteit worden uitgesloten voor deelname.
Artikel 7.
De kandidaat-deelnemende kunstenaar ontvangt een bevestiging van zijn inschrijving.

Artikel 8.
Bij eventuele reproductie van de ingezonden werken ten behoeve van de tentoonstelling (drukwerk, affiches,
persberichten, enz. …) verzaken de kunstenaars aan auteursrechten.

PROGRAMMA en CATALOGUS
Artikel 9.
Openstellen van de ateliers/tentoonstellingen : op Hemelvaart weekend, van 11 u.00 tot 18 u.00.
.
Donderdag
.
Vrijdag
.
Zaterdag
.
Zondag
Er wordt gevraagd zo weinig mogelijk af te wijken van de voorgestelde openingsuren.
Indien afwijkingen worden aangebracht aan het opgestelde programma, duidelijk te vermelden op het
inschrijvingsformulier. Verlengingen zijn mogelijk.
De mogelijkheid bestaat eveneens om met meerdere kunstenaars samen op éénzelfde locatie tentoon te stellen.
Artikel 10.
Het programmaboekje (catalogus) zal voor elke deelnemer volgende gegevens opnemen :
.
Naam van de kunstenaar
.
Foto van de kunstenaar
.
Adres van het atelier/tentoonstellingsruimte
.
Korte CV van de kunstenaar (maximum 5 zinnen)
.
Foto van één/twee representatie/ve werk(en) met vermelding van titel(s)
Artikel 11 .
Deelname in de kosten : Elke deelnemende kunstenaar kan kiezen voor hetzij een halve pagina in de catalogus
voor het bedrag van € 25,-, hetzij voor een volledige pagina voor het bedrag van € 50 (*)
Hiervoor ontvangen de kunstenaars het volgende materiaal:
€ 25,5 catalogi per artiest
5 affiches
50 flyers
Deelname overzichtstentoonstelling (incl.
verzekering)
Galgje
Publicatie op website
www.artiestentoertervuren.be
Te personaliseren uitnodigingen, flyers

€ 50, 12 catalogi per artiest
10 affiches
100 flyers
Deelname overzichtstentoonstelling (incl.
verzekering)
Galgje
Publicatie op website
www.artiestentoertervuren.be
Te personaliseren uitnodigingen, flyers
(*) Mogelijkheid afbeelding van kleine werken
per kunstenaar

Catalogi kunnen later bijbesteld worden aan €1/stuk.
Artikel 12.
De betaling dient te gebeuren via het online ticketing programma: reservaties.tervuren.be/tickets. Dan kiezen
voor ticket Artiestentoer en vervolgens de keuze maken tussen €25 of €50.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING IN DE EXPORUIMTE VAN HET CC DE WARANDEPOORT
Artikel 13 .
De afdeling Vrije tijd organiseert een overzichtstentoonstelling in de expo-ruimte van het CC De Warandepoort,
Markt 7b, 3080 Tervuren.
De overzichtstentoonstelling is dagelijks toegankelijk tijdens de openingsuren van balie “vrije tijd en toerisme” in
het CC De Warandepoort :

*

Artikel 14.
Elke kunstenaar kan één werk tentoonstellen en moet rekening houden met de hiernavolgende gegevens. Deze
gegevens moeten strikt worden toegepast.
a.
Technische gegevens
Afmetingen : (Grotere werken worden geweigerd)
.
Op te hangen kunstwerken :
- Maximum Hoogte : 120 cm –Breedte : 90 cm (inclusief lijst)
- Minimum Hoogte – Breedte : 30 cm
.
Beelden :
- Maximum Hoogte – Breedte – Diepte : 50 cm.
Kleine objecten worden tentoongesteld in een vitrinekast.
b.

Inleveren van de werken
Dit wordt afgesproken per jaar via deelnameformulier

c.

Afhalen van de werken
Alle werken worden afgehaald op de laatste dag van de overzichtstentoonstelling, tenzij anders vermeld
in het deelnameformulier
Bij uitzonderlijke gevallen op afspraak na deze datum.

Artikel 15.
De ingezonden werken zullen tegen schade en diefstal verzekerd worden,

Tervuren, …………………………..
Ondertekenaars ?

