Geachte ballotant,
Hierbij wil ik u graag informeren over de eerstvolgende ballotage op maandag 3 feb. 2020:
•

Inbreng van het werk is op zondag 2 feb., tussen 14.00 - 17.00 uur.

•

Ophalen van het werk is op woensdag 5 feb., tussen 13.00 - 17.00 uur.

•

Voorzie alle werk van voldoende gegevens zoals: Naam, Titel, Datum/Jaar van ontstaan en
Materiaal/Techniek.

•

Laat het werk vergezeld gaan van een map met gegevens over thema, ontwikkeling en eventueel
expositieverleden.

•

Het ballotagegeld bedraagt € 25, -. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer
NL16INGB0002257795 o.v.v. ‘ballotage’. Deelname is pas definitief na betaling.
(Bij annulering tot 7 dagen voor de ballotage wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Bij latere
annulering is helaas geen restitutie mogelijk.)

•

Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij 2 of minder deelnemers, om logistieke redenen, de
ballotage te verschuiven naar de volgende ronde.

De hoeveelheid werk die moet worden ingeleverd is voor de volgende disciplines:
- schilderijen minimaal zes stuks
- tekeningen/grafiek/fotografie tien stuks
- ruimtelijk werk minimaal vijf stuks
- sieraden minimaal tien stuks
Het werk dat ter beoordeling wordt ingeleverd bestaat uit:
- uitsluitend werkstukken van de laatste drie jaar
- werkstukken die duidelijk zijn voorzien van naam van de kunstenaar, titel en datum van ontstaan
Bijgeleverd wordt een documentatiemap waarin:
- een toelichting op eigen werk wordt gegeven
- een actueel cv
- opleidingen en exposities
- afbeeldingen van het ingeleverde werk op chronologische volgorde
Bijgeleverd wordt ook het ballotageformulier; deze kunt u mailen naar artishockrijswijk@gmail.com,
of sturen naar Galerie Arti-Shock, Schoolstraat 26, 2282RD, Rijswijk t.a.v. de ballotagecommissie.
De ballotagecommissie zal het werk beoordelen op
- zeggingskracht
- kwaliteit van de toepassing van materiaal, techniek of apparatuur
- aanwezigheid van een visie, originaliteit en eigenheid
- de inhoud van de documentatiemap
Het lidmaatschap als kunstenaar wordt uitsluitend verkregen door tenminste aan alle criteria te voldoen.
De beslissing van de ballotagecommissie ontvangt u binnen een maand.
Lidmaatschap voor één persoon is € 60,- per jaar (peildatum 2019), voor (echt)paren € 70,- per jaar. Een
niet-geballoteerd lid wordt kunstlievend lid volgens hetzelfde tarief.

Ballotage Rijswijkse Stichting Arti-Shock
BALLOTAGEFORMULIER
Naam / voornaam ………………………………………………………………………….…………….
Geboortedatum …………………………………………………………………………………….…….
Adres/Postcode/ Plaats ……………………………………………………………….………….……
Telefoon ……………………………………………………………………………………….……………..
.

E-mailadres …………………………………………………………………………………….……………
Website-adres : www.…………………………………………………………………….…………….
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