
Voorwaarden deelname 40x40 Novene

Doel: Het doel van deze expositie is het verzamelen en tentoonstellen van hedendaagse grafiek 
uit heel Nederland en een bijdrage te leveren aan een uitwisseling tussen kunstenaars, 
kunstliefhebbers en verzamelaars, tevens willen wij het onderzoek naar nieuwe opvattingen binnen 
de grafiek stimuleren.

A Inschrijven & kosten
1. Om deel te kunnen nemen aan de expositie dient de kunstenaar zich in te schrijven.
2. Het inschrijfformulier is te downloaden via www.grafischatelierfriesland.nl  
en kan meegestuurd worden met de werken.
3. Tevens dient de kunstenaar een CV, artist statement (maximaal 50 woorden) en fotos met 
beschrijving van de werken aan te leveren aan het Grafisch Atelier Friesland.   
4. Deelname aan de expositie is gratis.
5. Inschrijving sluit op 1 september 2021.
6. De kunstenaar ontvangt een bevestiging van deelname.
 
B De ‘werken’
1. Elke deelnemende kunstenaar zendt maximaal 5 werken in met een maximale maat van 40x40
2. Dit moeten originele afdrukken zijn.
3. De werken zijn recent gemaakt. (vanaf 2019)
4. Elke drukmethode is toegestaan (posters en fotografie worden niet toegestaan).  
5. Elk werk moet ondertekend en genummerd zijn door de kunstenaar.
6. Achterop op elk werk dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
· Naam
· Titel
· Gebruikte techniek
· Jaar
· Verkoopprijs (inclusief 30% provisie en inclusief BTW)
7. Werken hebben een maximale maat van 40cm x 40cm (papiermaat)
8. Het Grafisch Atelier Friesland draagt zorg voor het inlijsten in een standaard lijst van 40 x 40 cm.
9. Eventueel ruimtelijk werk mag niet groter zijn dan 40cm x 40cm x 40cm
en moet zelfstandig te exposeren zijn.
10. De werken moeten uiterlijk voor 1 september worden opgestuurd naar het Grafisch Atelier 
Friesland  
11. Werken worden alleen geretourneerd als  een retour envelop met voldoende porto kosten 
wordt meegestuurd.
 
C Selectie
1. De Stichting Grafisch Atelier Friesland benoemt een selectiecommissie.
2. De selectiecommissie maakt uit de ingezonden werken een keuze
3. Over de keuze van de selectiecommissie wordt niet gecorrespondeerd.  
 
Disclaimer:
Het Grafisch Atelier Friesland behoudt zich het recht voor afbeeldingen van de werken te 
gebruiken voor publiciteitsdoeleinden m.b.t. de expositie.
Het Grafisch Atelier Friesland stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.


