DEELNEMINGSVOORWAARDEN KUNSTROUTE 2022
ALGEMEEN
De kunstroute Beringen 2022 gaat door op 14 en 15 mei 2022, telkens van 10.00 tot 18.00
uur.
Iedere beeldende kunstenaar kan aan dit initiatief deelnemen op voorwaarde dat de
tentoonstellingslocatie op het grondgebied van Beringen is gelegen en gratis te bezichtigen
is voor het grote publiek op 14 en 15 mei 2022, telkens van 10 tot 18 uur. De kunstenaar
staat zelf in voor het vinden van een locatie.
Een beperkt aantal lokalen van de culturele infrastructuur worden ter beschikking gesteld
aan de kunstenaars volgens het first come first served principe, maar de kunstenaar staat
zelf in voor tentoonstellingsmateriaal, presentatie en afbouw.
Er is geen voorafgaande selectie van de kunstwerken. De kunstwerken mogen niet
aanstootgevend zijn.
Ook kunstkringen of groepen kunstenaars kunnen deelnemen.
Indien nog van toepassing, dan moet er rekening gehouden worden met de dan geldende
veiligheidsvoorschriften.

TENTOONSTELLING IN CASINO
Van 8 tot 29 mei 2022 vindt er in Casino een tentoonstelling plaats in het kader van de
kunstroute. Deze tentoonstelling is alle dagen open van 14.00 tot 17.00 uur, behalve op
vrijdag en zaterdag. Tijdens de kunstroute op 14 en 15 mei is deze uitzonderlijk open van
10.00 tot 18.00 uur.
Indienen van het werk voor deze tentoonstelling kan op maandag 2 mei 2022 tussen 14.00
en 20.00 uur, tenzij anders is afgesproken.
Is het werk niet tijdig ophangklaar binnengeleverd, dan wordt het niet gepresenteerd op
deze tentoonstelling. Ophangklaar betekent dat het werk is voorzien van een degelijk
ophangsysteem dat je werk voldoende draagt.
Het werk mag max. 80 cm breed en 80 cm hoog zijn.
Er zijn sokkels voorzien voor ruimtelijk werk.
Het werk dat op de tentoonstelling in Casino hangt, moet niet hetzelfde zijn als in de
catalogus wordt opgenomen.
De werken op de tentoonstelling moeten blijven hangen tot het einde van de tentoonstelling.
Deze kunnen weer opgehaald worden op zondag 29 mei tussen 17.00 en 18.00 uur, nadat
het publiek de tentoonstelling heeft verlaten, of op maandag 30 mei tussen 14.00 en 17.00
uur, tenzij er iets anders is afgesproken.
PERMANENTIE
CC BERINGEN staat in voor de permanentie bij de tentoonstelling, maar we zouden het
appreciëren als een deel van de permanentie zou kunnen overgenomen worden door de
kunstenaars. Graag een datum / uur waarop je de permanentie kan overnemen.
VERZEKERING
CC BERINGEN sluit geen verzekering af voor deze tentoonstelling en kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor schade of diefstal. We doen echter onze uiterste best
om de werken zo goed mogelijk te bewaken en gaan er met zorg mee om.

PROMOTIE
CC BERINGEN staat in voor gedrukte en digitale uitnodigingen, een catalogus, affiches,
promotie in de pers, …
De kunstenaar helpt mee om de promotie te verspreiden via eigen kanalen.
Elke deelnemer krijgt naast de digitale uitnodiging, 5 gedrukte uitnodigingen toegestuurd. Op
eenvoudig verzoek worden er meer exemplaren toegestuurd.
Per locatie worden er catalogi verdeeld, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Net als bij de voorgaand edities loten we ook nu weer etentjes uit voor bezoekers die
minstens drie locaties bezoeken. Hiervoor gebruiken we wedstrijdkaarten en stickers die per
locatie voorzien worden.
PLANNING:
Voor 1 februari 2022
Voor 25 april
2 mei 2022
8 - 29 mei 2022
14 - 15 mei 2022
29 - 30 mei 2022
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