Zoetermeer, oktober 2016

Beste kunstenaar,
Terra Art Projects is een kunstorganisatie die actief is op het gebied van professionele beeldende kunst. Wij
faciliteren Zoetermeerse kunstenaars en organiseren presentaties en projecten. Op projectbasis nodigen wij
naast de lokale kunstenaars ook professionele kunstenaars uit die elders gevestigd zijn.
Met dit bericht willen we jou vragen of je interesse hebt deel te nemen aan het project ‘5 x 5 small art’ dat wij
in juli en augustus 2017 gaan organiseren.
5 x 5 small art
De naam zegt het al. Bij dit project draait het om kleine kunstwerken van 5 x 5 cm. Wij nodigen kunstenaars uit
om werken op dit formaat in te leveren. Deze werkjes worden in juli en augustus 2017 geëxposeerd in onze
galerie in Zoetermeer tijdens de verkoopexpositie ‘5 x 5 small art’.
Het concept werd bedacht door beeldend kunstenaar Rob Strick. Een eerdere editie van het project, bij
Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen, was een groot succes.
Onze ambitie is dan ook om dit succes te evenaren. Laat je niet intimideren door de begrenzing van het
formaat en werk mee aan de samenstelling van een zeer gevarieerde expositie met een diversiteit aan
disciplines en technieken.
Wat zijn de randvoorwaarden:
• Kleine kunstwerken met een formaat van maximaal 5 x 5 cm.
• Papier- of ondergrond is maximaal 10 x 10 cm. Buiten dit formaat zijn geen lijstjes of passe-partouts of
andere ophangconstructies toegestaan, beeldformaat is altijd maximaal 5 x 5 cm.
• Maximaal 5 kunstwerken per deelnemer.
• Kosten voor deelname € 10,00 (je ontvangt een factuur na aanmelding).
• Je levert zelf het werk aan (eventueel per post). Deze kosten zijn voor eigen rekening. Eventuele schade
tijdens transport is voor rekening van de deelnemer.
• De werken dienen te zijn voorzien van een deugdelijk ophangsysteem en de gegevens van het werk staan
duidelijk vermeld op de achterzijde.
• De minimale verkoopprijs is € 20,00 per werk. Alle werken worden los geprijsd, en er gelden geen
combinatietarieven voor series.
• Terra Art Projects ontvangt bij verkoop 25% provisie. Dit is vrij van BTW.
• De werken die niet verkocht zijn worden door Terra Art Projects retour gezonden. Deze kosten zijn voor
onze rekening. Eventuele transportschade is niet te verhalen bij Terra Art Projects.
Planning en locatie:
• Aanmelden via e-mail smallart@terra-artprojects.com voor 1 januari 2017
• Deadline voor inleveren van het werk: 1 juni 2017
• Expositieperiode: 1 juli – 24 augustus 2017
• Locatie: TERRATORIUM, Dorpsstraat 12, Zoetermeer
Doe je mee? We zien je aanmelding graag tegemoet!
PROJECTBUREAU TERRA ART PROJECTS

