Het ‘Oog van Oss’ daagt je uit ….
Beste deelnemer
Welkom bij het Oog van Oss. We kijken uit naar jullie komst en kunst.
De inschrijving voor het ‘Oog van Oss’ sluit op 6 juni 2022.
De officiële opening van de expositie vindt plaats op19 juni 2022 om15.00 uur.
De regels
Je mag maximaal 2 kunstwerken inleveren.
Je kunstwerk mag niet groter zijn dan 100 x 100 cm en niet meer dan 20 kilo wegen.
Je levert het zo aan dat het direct kan worden opgehangen.
Een ruimtelijk werk lever je aan met sokkel.
Jouw kunstwerk mag niet eerder in K26 getoond zijn.
Inschrijving
Inschrijving via het inschrijfformulier : Oog van Oss.
Dit kun je downloaden via de site van K26, www.k26.nl
Het ingevulde inschrijfformulier mail je naar wanda.janota@gmail.com of je stuurt het op naar
Wanda Janota Ruwaardstraat 28 5342 AH Oss
Adresgegevens : je naam en adres, email, telefoonnummer en je vermeldt of het
een of twee kunstwerken zijn.
Per kunstwerk vermelden: de titel, techniek en de verkoopprijs.
Kosten en overboeking
Om de kosten te dekken die stichting K26 maakt geldt voor elk kunstwerk 20 euro
per inschrijving.
De eerste 100 definitief ingeschreven kunstwerken worden gepresenteerd in K26.
Verder zijn de in de overeenkomst voor deelname aan Oog van Oss
opgenomen voorwaarden van toepassing.
Overboeking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer:
NL 11 RABO 0146026470 van Stichting Kunst en Cultuur Oss onder vermelding van:
deelname aan Oog van Oss en je naam en adres.
Restitutie is niet mogelijk.
Je deelname is definitief als je hebt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden.
Inleveren van je kunstwerken:
Het inleveren van de kunstwerken is uitsluitend mogelijk op maandag 13 juni 2022
tussen 10.00 en 12.00 uur.
We kijken uit naar je aanmelding!
Veel succes met de voorbereiding en met vriendelijke groet,
Namens het organisatie team ‘Oog van Oss ‘
Wanda Janota

