Flierefluiter Kunst
Hilvarenbeek

INFORMATIE OVER DE KUNSTMARKT IN DE FLIEREFLUITER OP 30 AUGUSTUS 2020
Gezien het grote succes dit jaar op 25 augustus wordt er op zondag 30 augustus 2020 in de
tuinen van de Flierefluiter te Hilvarenbeek opnieuw een kunstmarkt
georganiseerd. Beeldend kunstenaars krijgen er de gelegenheid hun
werk aan de bezoekers te presenteren en te verkopen. We hopen
dat veel kunstschilders, beeldhouwers, keramisten e.a. hun weg
naar de Flierefluiter zullen vinden.
De markt is voor het publiek geopend vanaf 11.00 tot 17.00 uur.
Toegang is gratis.
Het Bezoekerscentrum De Flierefluiter is gelegen aan de rand van
het dorp in een landelijke omgeving. Enkele terrassen en tuinen
maken het tot een aantrekkelijke locatie die door veel mensen

graag bezocht wordt.
Sinds een aantal jaren worden er in de Flierefluiter regelmatig concerten georganiseerd. Er
wordt jaarlijks een boekenmarkt gehouden en om de twee jaar is er, los van de
kunstmarkt, in de tuinen een beeldententoonstelling
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Inschrijven

-

Kunstenaars kunnen zich inschrijven vanaf heden.
De inschrijving dient vergezeld te gaan van 3 digitale foto’s (liefst tussen 1 en 3
MB), die een duidelijk beeld geven van wat er op de markt zal worden
gepresenteerd.
Inschrijfformulieren kunnen worden gedownload van de website
www.flierefluiter.nl. Ze dienen ingevuld te worden teruggestuurd naar
info@flierefluiter.nl, vergezeld van de drie digitale foto’s.
De aangeboden en tentoongestelde werken moeten door de kunstenaar zelf zijn
vervaardigd. De kunstenaar dient zelf aanwezig te zijn. Handelaren kunnen niet
inschrijven.
Het moet ook gaan om unieke werken of werken die in kleine ambachtelijke series
zijn vervaardigd. Alle andere zaken mogen niet worden verkocht.
Incomplete formulieren, te laat ingestuurde formulieren en aanmeldingen zonder
foto’s worden niet geaccepteerd.
Er worden maximaal 50 kunstenaars op de markt toegelaten. Inschrijvingen kunnen
zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

-

-
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Als het formulier is opgestuurd

-

Aan de hand van de foto’s worden de ingezonden formulieren door een
selectiecommissie beoordeeld. Daarbij wordt gelet op kwaliteit en professionaliteit.
Ook, zal meer dan bij de eerste editie, rekening worden gehouden met de
diversiteit van het totale aanbod van kunstvormen. Zo spoedig mogelijk na
aanmelding ontvangt u bericht van wel/niet acceptatie. Bij acceptatie ontvangt u
een nota die binnen twee weken dient te worden betaald. Pas na betaling is uw
inschrijving definitief geaccepteerd.
De uitkomst van de selectieprocedure is bindend. Niet acceptatie betekent
overigens niet dat de selectiecommissie uw werk als ‘onvoldoende niveau’

-

-

kwalificeert. De eerder genoemde ‘diversiteit van het totale aanbod ’ is ook een
belangrijke beoordelingsfactor.
Er worden maximaal 50 plaatsen verhuurd. Als er op 15 juli minder dan 30
geaccepteerde aanmeldingen zijn, gaat de kunstmarkt niet door. Het door u reeds
overgemaakte geld wordt teruggestort.
Annuleren van de inschrijving kan zonder kosten tot uiterlijk 1 juni. Daarna betaalt
u de afgesproken huurprijs.
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De kosten en wat u daarvoor krijgt

-

U betaalt alleen inschrijfgeld dat afhankelijk is van de hoeveelheid ruimte die u
wilt huren. Per kraam van 4 meter lengte (met bovenzeil en achterzeil) betaalt u €
45,-. Voor elke 4 meter lengte zonder kraam betaalt u € 25,-. Er is altijd een ruimte
tussen twee standplaatsen vrij zodat u van achter de kraam naar voren kunt lopen.
Per kraam wordt er een stoel, koffie/thee en één lunchpakketje verstrekt.
Wij zorgen voor publiciteit via de website, de plaatselijke bladen, mailbestanden
etc. We leggen promotiematerialen in bibliotheken, campings, horeca, VVV’s in de
regio en op andere plaatsen waar veel potentiële bezoekers komen.

-
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Opbouwen, inrichten, afbreken kraam

-

De kramen staan vanaf 8.00 uur ’s morgens voor u klaar. Het is niet toegestaan uw
spullen vóór 17.00 uur op te ruimen. Pas na 17.00 uur mag u met uw auto weer op
het terrein van de markt. (Er is voldoende parkeerruimte voor uw auto.)
Standplaatsen die om 11.00 uur niet zijn ingeruimd terwijl daarover niet is
gecommuniceerd, kunnen door de organisatie worden vrijgegeven. Het reeds
betaalde huurgeld wordt niet teruggestort op uw rekening.
Enkele stands kunnen we voorzien van stroom. Als u stroom nodig heeft moet u dat
bij inschrijving laten weten. U dient zelf zorg te dragen voor aansluitkabels. Wie
het eerst komt, het eerst maalt.
De organisatie stelt vuilniszakken ter beschikking aan de standhouders. We
verzoeken u deze zakken na afloop van de markt zelf mee naar huis te nemen.

-
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Aansprakelijkheid en overmacht

-

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen, diefstal, etc.
tijdens de markt, tijdens het opbouwen en/of het afbreken van uw stand.
De organisatie heeft geen WA-verzekering afgesloten. U dient daar zelf voor te
zorgen.
De organisatie is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als de
markt door overmacht buiten de invloedsfeer van de organisatie zoals extreme
weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen, etc. moet worden afgelast dan
wel door die omstandigheden er tijdens de markt door wordt overvallen.
We gaan ervan uit dat u de aanwijzingen van de organisatie stipt opvolgt. Bij niet
opvolging daarvan kunt u van het terrein worden verwijderd en kan u verdere
deelname aan de markt, zonder restitutie van de gemaakte kosten, worden
ontzegd.
De organisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. U kunt daarover lezen in de
bijgevoegde privacyverklaring.

-

-

-

