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MEET-the-ARTIST

Op zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023 organiseert atelier L2 art+design i.s.m. ConceptStore De Kluis onder de vlag
van xpo KUNZfetti een MEET-the-ARTIST op de Wijngaard in Thorn. Thorn, gekend als het ‘Witte Stadje’, is een
toeristische trekpleister met een rijke historie die teruggaat tot 911 n.C. De Wijngaard is een prachtig en centraal
gelegen plein. In de naaste omgeving zijn diverse restauratieve voorzieningen. Xpo KUNZfetti, een kunstpodium van
atelier L2 art+design, is bekend van de grotere kunstevenementen van, voor en door kunstenaars. Met het oog op
deze locatie in ‘open air’ nodigen wij beeldend kunstenaars uit om hun kunstwerken te exposeren en hun
vaardigheden te demonstreren. Het is een outdoor evenement, er zijn geen kraampjes e.d.
en de ‘kinderkopjes’ van de Wijngaard zijn de vloer van de exporuimte. Deelnemers dienen self-supporting te zijn en
eigen materialen/attributen mee te brengen om hun expo-plek in te richten. Sokkels, tafeltjes of een kleine partytent
(max. 300x300 cm, zonder zijwandjes) zijn toegestaan. Het is wel uitdrukkelijk de bedoeling dat het geheel een open
karakter à la Montmartre houdt.
Algemene voorwaarden en afspraken voor xpo KUNZfetti MMXXlll
•aanmelden kan tot en met 20-12-2022, 22:00 uur via info@KUNZfetti.eu met
•een tekst van maximaal 125 woorden over je werk in WORD
•naam, adres, telefoonnummer, e-mail, KvK-nummer en website
•3 goede foto’s in JPG van recent werk( tussen 500 en 800 kb per foto)
•LET OP! Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig en compleet indienen van je aanmelding.
Aanmeldingen die niet voldoen aan alle vereisten krijgen géén navraag vanuit de organisatie en vallen
automatisch buiten deelname.
•de Ballotagecommissie bekijkt het werk van de deelnemers en beslist over deelname
•uiterlijk 10-01-2022 volgt via e-mail bericht over het besluit
•over het besluit vindt geen inhoudelijke correspondentie plaats
•deelname van de geselecteerde kunstenaars wordt definitief met de betaling van de deelnamekosten.
•nadere info en betalingsgegevens volgen bij het bericht van de Ballotagecommissie
•de expositieruimte bestaat uit een vloeroppervlak van 6x3m2 op de Wijngaard in Thorn
•deelnamekosten zijn € 195,00 inclusief 21% btw (€ 161,15 ex btw) per unit (minimaal 1 unit per kunstenaar)
•inclusief 3 koffie/thee-consumptiebonnen per dag te besteden bij onze KUNZfetti-catering bij De Kluis
•deelname is uitsluitend voor beide dagen, 20 en 21 mei 2023
•opbouwen/inrichten van de unit kan op 20-05-2023 en op 21-08-2023 vanaf 08:00 uur
•e.e.a. conform de richtlijnen van het KUNZfetti-vrijwilligersteam
•de exposant dient ten laatste om 10:30 uur zijn ruimte gereed te hebben
•vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur is MEET-the-ARTIST geopend voor publiek
•in het expo-gebied is het wenselijk dat de deelnemers niet roken
•exposanten nemen al hun eigen afval, plastic, papier, etensresten e.d. mee naar huis
•voor alle dagen geldt vrije verkoop van de kunstwerken zonder provisie
•auto’s kunnen tot uiterlijk 10:00 uur kort geparkeerd worden op de Wijngaard om zaken uit te laden
•daarna kunnen de auto’s geparkeerd worden:
- bij de Waterstraat 7 (350 m lopen vanaf de Wijngaard) tegen € 3,00 per dag (prijs d.d. september 2022)
- bij de Grootheggerlaan, 2 parkeerplaatsen (850 m lopen vanaf de Wijngaard) geen tarief bekend (tot nu toe gratis)
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TIP
- ‘less is more’ maak je standruimte niet te vol, less is more
- denk aan zandzakjes, rotspennen, rubber hamers e.d. bij gebruik van een partytentje
- géén scheerlijnen toegestaan voor ieders veiligheid
Waar zorgen wij voor:
•het beschikbaar stellen van een expositieruimte van 6x3 m2
•het drukwerk in de vorm van affiche/flyer, aankondiging, uitnodigingen en publicatie in diverse media
•openingswoord van MEET-the ARTIST op zaterdag 20 mei 2022 om 11:00 uur
•het curatorschap voor xpo KUNZfetti MMXlll ligt bij atelier L2 art+design
•3 KUNZfetti-consumptiebonnen per dag per deelnemer voor koffie/thee/water
•een plastic afvalzak per exporuimte
Wat verwachten wij van jou:
•dat je de digitale uitnodiging zelf onder je achterban verspreidt via e-mail en social media
•dat de aangeleverde foto’s vrij voor publicatie zijn
•dat je zelf zorgt voor het transport en opstelling van het te exposeren werk
•dat je zorgt voor degelijke presentatie van je kunstwerken
•dat je zelf inricht en opruimt
•dat je zelf zorgt voor prijskaartjes/prijslijsten, visitekaartjes etc.
•dat je zelf zorgt voor de verzekering van het werk
•dat je persoonlijk aanwezig bent bij je expositieruimte tijdens de openingsuren
•dat je bij verkoop eventueel de klant begeleidt
Wij zullen met de grootste zorg deze xpo KUNZfetti MEET-the ARTIST begeleiden. Voor het geval er schade zou
ontstaan van welke aard dan ook, zorg zelf dat jij en je werk afdoende verzekerd zijn.
Door je aanmelding en je werk te exposeren tijdens xpo KUNZfetti MMXlll ga je akkoord met de hier genoemde
expositievoorwaarden. Atelier L2 art+design VOF en Concept-Store De Kluis kunnen op geen enkele manier voor wat
voor schade dan ook aansprakelijk gesteld worden.
Namens team KUNZfetti en De Kluis

Leny, Kim, Joyce en Leo
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