Reglement Kunstroute 2022
Doelstelling van het project Kunstroute, Stichting Perspectief
Stichting Perspectief heeft als doel gesteld om met de Kunstroute Beuningen de
kunst- en cultuurbeleving in de gemeente Beuningen te bevorderen door eens
per jaar een weekend lang lokale kunstenaars de mogelijkheid te geven hun
beeldende kunst aan een breed publiek te presenteren. De kunstenaars stellen
hun eigen atelier open. Voor kunstenaars die zelf geen expositieruimte hebben,
kunnen wij meedenken over een geschikte locatie.
Deelnemende kunstenaars
Bij kunstenaars denken we aan kunstschilders, beeldend kunstenaars, fotografen
en kunstzinnige mensen, zowel amateurs als professionals, die iets van hun
kunst willen laten zien. Dit kan aan huis zijn, in uw studio, galerie, atelier of tuin.
Ook mensen die muziek of literair werk maken of op andere wijze de Kunstroute
extra willen ondersteunen, zijn van harte welkom.
Kunstenaars moeten afkomstig zijn uit de gemeente Beuningen (bij een groep
voornamelijk deelnemers uit de gemeente) of een atelier in Beuningen hebben.
Zij exposeren dan in dat atelier. Kunstenaars zijn vrij om hun werken te
verkopen.
Groepen
Een aanmelding van een groep kunstenaars vermelden wij ook als groep op de
folder en op de website.
Inschrijven voor de Kunstroute
Kunstenaars kunnen zich aanmelding via een aanmeldingsformulier. Twee
kunstvrijwilligers bezoeken alle kunstenaars. Ze bekijken het werk en de
expositieruimte en spreken de criteria en het aanmeldingsformulier door. Ook
kunt u bij hen terecht met vragen. Het bezoek duurt tussen de 10-15 minuten.
Criteria voor deelname
1. De deelnemer (of groep) kan voldoende werk exposeren.
2. De geschiktheid van de expositieruimte.
3. Voldoende diversiteit en kwaliteit tijdens de Kunstroute.
4. De kunstenaar is vernieuwend (wanneer men al vaker heeft meegedaan).
5. Het werk is niet aanstootgevend.
Aanmeldingsformulier
De gegevens op het aanmeldingsformulier is de basis voor de informatie op de
folder en de website. Is de informatie te uitgebreid? Dan korten we deze in. Alle
deelnemende kunstenaars ontvangen de concept folder ter controle. Zij kunnen
eventueel commentaar of aanpassingen doorgeven.
Kosten deelname
De bijdrage van de kunstenaar in de kosten van de Kunstroute is:

Aantal deelnemers
1 deelnemer op 1 locatie
2 of 3 deelnemers op 1 locatie
Groepen meer dan 3 personen

Bijdrage (inclusief BTW)
€ 25,00
€ 17,50 per deelnemer
€ 60,00

Let op!
Het is niet toegestaan om werk van niet-aangemelde kunstenaars te exposeren.
Voor deze bijdrage ontvangt de deelnemer:
• 1-3 posters en 50-100 folders om op locaties te leggen en op andere lokale
adressen waar de kunstenaar een relatie mee heeft.
• Een Kunstroute-vlag met stok (borg €20,00) ter promotie in het
Kunstrouteweekend.
• Een digitale versie van de folder (voor het geval u uw vrienden en kennissen
via een mail wilt uitnodigen)
• Vermelding op de website van de Kunstroute, met een doorlink naar uw eigen
website.
• Publiciteit over de Kunstroute in (lokale en regionale) media (we zijn echter
afhankelijk van de pers hoe en wat ze plaatsen) en op onze Social Media
Facebook en Twitter.
Poster, folder en website
Iedere locatiehouder of kunstenaar ontvangt een poster. Geef op het
inschrijfformulier aangeven of u 1 tot 3 posters wilt ontvangen. Daarnaast
ontvangt u folders. Wij vragen u om deze uit te delen aan zoveel mogelijk
vrienden en bekenden. Daarnaast zorgen de vrijwilligers van de kunstroute voor
de verspreiding van folders over een zo’n groot mogelijk gebied van de
gemeente Beuningen.
Folder
In de folder staan tenminste:




alle locaties met adresgegevens;
de naam van de exposerende kunstenaar(s)/kunstgroep en
een foto van één van de kunstwerken.

Wij zorgen voor het fotograferen van een kunstwerk. Tenzij anders
wordt bepaald i.v.m. de Coronamaatregelen.
Meldt men zich als groep aan? Dan staat de groep vermeld op de folder en op de
website en gebruiken we slechts één foto van het werk van een van de
groepsleden.
Website
Op de website plaatsen we per locatie een foto van het geëxposeerde werk met
daarbij een korte beschrijving van de kunstenaar en/of zijn werk.

Stichting Perspectief is samen met de Kunstcommissie eindverantwoordelijk voor
de opmaak van de folder en website.
Openingstijden
Tijdens de Kunstroute is de expositieruimte tussen 12.00 uur en 17.00 uur voor
publiek toegankelijk. De kunstenaar is verplicht om tijdens de openingstijden van
de kunstroute aanwezig te zijn in zijn/haar locatie. Bij eventuele afwezigheid van
de kunstenaar dient de kunstenaar zelf voor een plaatsvervanger te zorgen. De
kunstenaar kan uitleg geven aan de bezoekers over hun werk. De kunstenaar
laat de expositie intact tot sluitingstijd en gaat ook niet weg vóór de sluitingstijd
van de Kunstroute.
Schade en aansprakelijkheid
De Stichting Perspectief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor breuk,
beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde werken, locaties of
anderszins. Indien gewenst kunnen deelnemer, locatiehouder of gastkunstenaar
zelf voor een verzekering zorgen.
Schade veroorzaakt door bezoekers aan de geëxposeerde kunstwerken of de
locatie kan men meestal verhalen via de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
van de veroorzaker. De locatiehouder is niet aansprakelijk voor schade aan
kunstwerken behalve als er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
Locatiehouders zijn vaak door middel van hun eigen woning- en
opstalverzekering verzekerd voor schade door bezoek en/of gasten.
Tot slot
In omstandigheden waarin niet is voorzien, beslist het bestuur van Stichting
Perspectief over het project Kunstroute. Iedereen die, in welke vorm dan ook,
meedoet aan de Kunstroute conformeert zich door deelname automatisch aan dit
reglement.
Meer informatie over de Kunstroute Beuningen via de Stichting Perspectief,
telefoonnummer 024-6750939 en vragen naar Valerie Bekkers-Slahmi of Femke
Arts.

