
A T E L I E R S  E N  R O U T E

Beste aanmelder,

Om het niveau van het tentoongestelde werk hoog te houden en de kwaliteit van de route te waarborgen,  
wordt iedere aanvraag eerst door een onafhankelijke, vakkundige jury geballoteerd. Het is daarbij van belang om 
goed fotomateriaal van de beeldwerken mee te sturen inclusief een uitgebreide toelichting op het werk. Bij twijfel kan 
de jury ook aanvullende beeldinformatie inwinnen op je website of andere social media kanalen.

De kunstenaars die worden toegelaten wordt gevraagd om het definitieve inschrijfformulier, dat wordt meegestuurd,  
retour te zenden en het deelnamegeld over te maken. Deelnamekosten zijn € 50 per persoon, studenten betalen € 25. 
De deelnemers die niet geselecteerd zijn, ontvangen een korte, schriftelijke toelichting. 

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Website (of andere social media)

Ik ben een          professioneel kunstenaar          gevorderde amateurkunstenaar          student

Mijn binding met de gemeente Aalten:

Mijn specialisme:

Toelichting op mijn werk: 

Bewaar dit formulier op je computer en stuur dit inclusief 5 afbeeldingen van je werk naar 
ballotage@septemberkunst.nl 
Is het totaal van de bestanden groter dan 10 mB; dan versturen met
Insturen kan tot en met 17 mei 2022!

Tips:
1  Eenheid in het werk laten zien (o.a bij de presentatie van de 5 foto’s bij de aanmelding)
2  Originaliteit/oorspronkelijkheid (geen kopie van andermans werk, persoonlijk handschrift) 
3  Ontwikkeling, recent werk (bijvoorbeeld verwijzen naar eigen website, Instagram o.i.d.)
4  Kwaliteit/beeldend vermogen (vorm, kleur, contrast, compositie etc.)
5  Vakmanschap (o.a. materiaalgebruik en materiaalbeheersing)
6  Zeggingskracht/expressie (kunst kan inspireren, ontroeren, verwonderen, verbazen of ontregelen)

Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor dit evenement en worden daarna verwijderd.

Vooraanmelding

17-18 en 24-25 september

www.wetransfer.com
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