Nieuwegein, 26 maart 2018

Betreft: “Rijnhuizen Buitengewoon” in Nieuwegein
Beste kunstenaar,
Hierbij nodigen wij je uit om in te schrijven voor deelname aan de expositie
“Rijnhuizen Buitengewoon”. De expositie vindt plaats zaterdag 25 en zondag
26 augustus 2018 van 12.00 tot 17.00 uur op het fraaie landgoed Rijnhuizen
in Nieuwegein.
In 1640 is op de oude restanten van het voormalig Kasteel Rijnhuizen in
Nieuwegein een landhuis in classicistische stijl gebouwd. Het kasteel is
omgeven door een prachtig park dat grenst aan het Merwedekanaal, met aan
de overzijde Jutphaas.
Gelijktijdig met Rijnhuizen Buitengewoon 2018 wordt het eerste zomerfestival
Rond het Fort georganiseerd. Muziek, optredens en kunst in deze groene oase
in Nieuwegein is een prachtige combinatie. In het park komen pagodetenten
voor schilders en kunstenaars met klein werk zoals keramiek en sieraden.
Daarnaast zijn er in het park in de open lucht plekken voor driedimensionaal
werk. Welkom zijn beeldhouwers met brons, hout of steen. Keramisten, glasen textielkunstenaars, maar ook schilders en fotografen met buitenwerk. Dit
werk dient weerbestendig te zijn.
Wij nodigen (amateur) kunstenaars uit Nieuwegein en de omgeving uit om
deel te nemen aan dit bijzondere evenement. Ben je benaderd door een van
de kunstcollectieven of ben je geïnteresseerd om mee te doen?
Schrijf je voor 10 april in via de link: Inschrijven Rijnhuizen Buitengewoon.
Geen website… stuur dan 5 representatieve foto’s van uw werk naar:
info@rijnhuizenbuitengewoon.nl. (geen facebookverwijzing).
Er wordt bij de selectie door de kunstcommissie onder meer gekeken naar
kwaliteit en variatie in disciplines.
De organisatie streeft ernaar begin mei te laten weten of je voor deelname in
aanmerking komt. Na betaling is je deelname definitief.

Het inschrijfgeld is € 50,00 p.p. voor dit tweedaagse evenement. Je staat dan
buiten in het park en zorgt voor je eigen sokkels. Wil je in een pagodetent
samen met andere kunstenaars dan zijn de kosten € 80,00 p.p. (stadspas van
toepassing). Bij verkoop van werk vragen wij geen commissie. Het werk is niet
verzekerd, deelname op eigen risico. Er is de mogelijkheid kwetsbaar werk ’s
nachts op te slaan in het koetshuis.
Afmeting en materiaal van een kunstwerk voor buiten dient geschikt te zijn
voor grote open ruimten zoals gazons, het bos en de verschillende vijvers.
Plaatsing in de grond in overleg met de tuinman, Albert Bikker.
Vragen kun je stellen via info@rijnhuizenbuitengewoon.nl.
Graag zien wij je inschrijving tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Organisatie Rijnhuizen Buitengewoon

