Jubileumbrief mei 2017

Beste deelnemers aan de jubileumexpositie in Pulchi in 2018,
Hierbij de bevestiging dat u deelnemer bent aan de jubileumexpositie met nieuw werk.
Er is massaal gereageerd, we gaan nu uit van honderd deelnemers!
De afmetingen van het beeld.
De lift heeft een breedte van 88 cm, hoogte 198 cm en een diepte van 120 cm.
Om met de lift naar boven te komen, moet het beeld aan die maten voldoen en kan het
maximaal 200 kilo wegen. Over de trap gelden maten van maximaal één bij één bij drie
meter (lengte x breedte x hoogte).
Het is de bedoeling dat er uniforme sokkels komen.
Dus geen eigen sokkels meenemen s.v.p.
Mocht je van plan zijn iets te doen met bijzondere materialen als vloeistof of elektronica,
neem dan ruim op tijd contact op met Jeroen Damen (curator) of Willemijn Vesseur
(project coördinatie).
De expositieperiode loopt van 6 mei t/m 24 juni 2018. Inrichten gebeurt vanaf maandag
30 april. Ophalen op 25 en 26 juni.
De subsidieverzoeken gaan op korte termijn de deur uit, waardoor we nog niets kunnen
zeggen over mogelijke vergoedingen voor jullie. De expositie gaat in elk geval door,
zoveel is zeker.
Wij zouden graag vóór eind augustus 2017 van jullie willen weten op welk signaalbeeld de
keuze gevallen is, of zo mogelijk eerder.
Het plan is om een catalogus uit te brengen met foto’s van de beelden door jullie zelf
gemaakt. Bij elk beeld wordt een statement opgenomen van uw hand waarin u uw keuze
toelicht ( 35 à 45 woorden ). Verder komt er bij te staan uw naam, woon- en werkplaats
en sinds wanneer u lid bent van de Kring. Dit alles wordt ook bij de bordjes bij het beeld
vermeld (zonder foto uiteraard). Over de verkoopprijs later meer.
Vóór de kerstvakantie 2017 moet alles bij ons bekend zijn (week 48).
Rest ons nog u veel inspiratie te wensen bij het maakproces, wij zijn super nieuwsgierig.
De jubileumcommissie
Klaas Pauw, Godelieve Smulders, Joep Struyk, Henk van Bennekum, Jeroen Damen en
ondergetekende
Willemijn Vesseur , projectcoördinatie, vrijwilliger
jubileum@nkvb.nl tel 06 24750473 of 020 7737377

