Afspraken kunstroute Werchter 2019

1) De 2-jaarlijkse kunstroute van Werchter gaat dit jaar door op zaterdag 4 en zondag 5 mei
2019 van 13 tot 18u.
2) Door je inschrijving voor de kunstroute Werchter verklaar je dat je akkoord gaat met deze
afspraken.
3) Je wordt automatisch lid van de feitelijke vereniging ’t alent. Als gewoon lid heb je geen
verdere verplichtingen t.o.v. ’t alent. Je persoonlijke gegevens worden enkel binnen onze
vereniging en/of organisaties gebruikt.
4) De leden van de werkgroep ‘kunstroute ( ’t alent) zoeken een locatie voor de deelnemers die
hierom vroegen. Deze extra locaties zijn o.a. : cultuurhuis De Jack Op, schuur festivalterrein
(Haachtsesteenweg), kerk, Hanewijk 20-22 (nog 1 plaats vrij, evt. schilder), B & B De
Hanewijkhoeve (tuin), Schapenboer Eggelbroek, Vondelweg(tuin),galerij Iris,…
5) Als deelname in de onkosten van onze 6e kunstroute Werchter vragen we 20 euro voor
deelnemende kunstenaars die niet hun eigen atelier (kunnen) openstellen, voor de andere
deelnemers is de kostprijs 10 euro.
6) Dit bedrag zal ook als borg gebruikt worden om bijvoorbeeld laattijdige
afzeggingen/cancelling zonder reden te voorkomen.
7) Wanneer we geen geschikte locatie vinden, wordt het inschrijvingsgeld terug betaald en de
deelnemende kunstenaar verwittigd minstens één week voor installatie-vergadering (zie
punt 12).
8) Op 14/02/19 zal er een eerste overzicht van de inschrijvingen binnen de werkgroep van ’t
alent beschikbaar zijn. De inschrijvingen verlopen via www.talentwerchter.be
9) Het is niet de bedoeling dat de kunstroute van Werchter een drinkroute word, wordt er
drank verkocht op locatie, graag een bijdrage hiervoor aan ’t alent. We proberen een centje
te verdienen met een hapje-tapje in De Jack Op. Tijdens de installatie-momenten op
vrijdagnamiddag 3 mei ,zaterdagmorgen 4 mei 2019 EN tijdens de kunstroute zelf, kan je als
deelnemer/vrijwilliger goedkopere drankbonnetjes kopen in de foyer van cultuurhuis De Jack
Op. Deze drankbonnetjes zijn enkel bruikbaar in cultuurhuis De Jack Op en op locatie
Hanewijk 20-22 gedurende onze organisatie.
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Hierbij in grote lijnen de informatie, die we op 18/12/18 bespraken en in een definitieve vorm zullen
gieten tegen 01/04/19.
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10) Gelieve je locatie na gebruik op te ruimen en de eventuele afspraken met de locatie-houders
na te leven.
11) Specifiek: de locatie kerk kan pas geïnstalleerd worden na afspraak via Maurice of kerkraad.
Afhankelijk van de kunst-installaties dient door de kunstenaar(s) zelf een praktische regeling
uitgewerkt. Deze locatie is dus beperkt open op zaterdag en zondag.
12) Bij de installatie/presentatie op (datum te bepalen) te Hanewijk 20-22 om 19u00 (?), ontvang
je een nummer voor je locatie, drukwerk en badges. Het (nummer)bordje plaats je zelf goed
zichtbaar aan je locatie.
13) We laten flyers, affiches en routeplan drukken. Flyers +/- 5000 exemplaren, affiches 250 en
500 routeplans. Er komt een algemene verspreiding van de flyers en affiches (met
medewerking van deelnemers) in Werchter en onmiddelijke regio. Elke deelnemer bekomt
drukwerk voor eigen verspreiding (handelszaken, culturele centra, bibliotheken, e.d..)Het
drukwerk kan afgehaald worden bij Maurice (geef eerst een berichtje, wordt
klaargelegd)ongeveer op 4 april 2018.
14) Het routeplan zal betalend worden via vrije bijdrage en verkrijgbaar overal. Waarschijnlijk zal
dit routeplan pas afgewerkt zijn tegen de laatste samenkomst.
15) In de grote zaal De Jack Op is er geen overzichtstentoonstelling, we beschouwen het
cultuurhuis als locatie en/of info-punt.
16) De kunstenaars welke het cultuurhuis De Jack Op als locatie toegewezen kregen, vragen we
ook hulp bij het ‘talentencafé in de foyer.
17) Enkel in De Jack Op voorziet ‘t alent 5 lopende meter tentoonstellingspanelen per deelnemer
(10m²). Voor de andere locaties dienen de deelnemende kunstenaars zelf hun
tentoonstellingsmateriaal te voorzien en/of af te spreken met de locatie-houders.
18) Opmerking over de panelen in het cultuurhuis (eigendom gemeente Rotselaar) : deze
panelen mogen niet beschilderd worden en er mogen geen nagels of nietjes gebruikt worden
om de werken op te hangen. Er is een beperkt ophangsysteem (max. 1kg/meter), deze
panelen mogen NIET verplaatst worden.
19) Je dient zelf je tentoongestelde werken te verzekeren.
20) Verkoop is toegestaan, maar mag niet primeren. Bijvoorbeeld : geen opzichtige prijsaanduidingen e.d.
21) Na afloop van de kunstroute breng je het gebruikte bordje/pijl/badge terug binnen in
cultuurhuis De Jack Op op 5/05/19 voor 21u00. Je kan nog een gezellig babbeltje slaan in de
foyer, napraten, mee opruimen. We sluiten samen tijdig af.
22) De foto’s, films die (op)genomen worden door de vrijwilligers (fotografen nog aan te duiden)
van ’t alent komen terecht op onze website www.talentwerchter.be en de Facebook-pagina
van ’t alent. Alleen deze vrijwilligers (herkenbaar aan badges) hebben hiervoor een toelating
van de organisatie.
23) Alle bezoekers kunnen wel, op elke locatie, de QR-code scannen.
24) Naar de pers toe: onze persverantwoordelijke is Maurice Heymbeeck.
25) Reclame maken voor andere culturele events is enkel toegestaan mits toelating van ’t alent.
26) Op zondagmorgen bezoeken we met de deelnemers de locaties. Afspraak hiervoor om 09u00
in/aan de foyer De Jack Op.
27) De installatie in de Jack Op kan op vrijdagnamiddag 03/05 tussen 13u00 en 17u00.en op
zaterdagmorgen 04/05 vanaf 09u00 t.e.m. 12u00. Voor de kunstenaars met eigen locatie en
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29)
30)

31)

Dank voor de samenwerking en veel succes tijdens de 2-jaarlijkse kunstroute Werchter,
editie nummer 6.
Maurice,….
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28)

andere : voorzie einde installatie omstreeks 12u00 en spreek de installatie-momenten
duidelijk af met de locatie-houders.
Ook dit jaar zal elke locatie een QR-code krijgen, wie minstens 15 locaties bezocht, ontvangt
een gratis drankbon in cultuurhuis De Jack Op. De deelname verloopt via onze website
(registratie-ontvangst code) en inscannen op de locaties via gsm.
’t alent stelt alles in ’t werk om de kunstroute vlot te laten verlopen. Als je voorstellen hebt
naar de toekomst toe: laat het ons weten.
Voor alle activiteiten hebben we uiteraard ook verschillende vrijwilligers nodig. We zoeken
voor dit event specifiek : bedieners tap/open houden foyer cultuurhuis/opruimen
cultuurhuis. Indien jij, je partner, sympathisant, vriend(in), enz. wil inspringen al is het maar
enkele uurtjes: contacteer ons.
Elke opgegeven vrijwilliger wordt verzekerd door de vrijwilligersverzekering van ’t alent.
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