Kunstmarkt
Informatie voor deelnemers aan de kunstmarkt tijdens de Oeverspelen.
KUNST- en KREAmarkt aan de WAAL is de presentatie van veelsoortig beeldende kunst die voor een breed
publiek toegankelijk is. Het tonen van technieken en het demonstreren ervan wordt bijzonder op prijs
gesteld. Op deze kunstmarkt wordt uitsluitend eigen werken geëxposeerd. Niet toegestaan zijn voor de
handel bestemde serieproducten
LOCATIE
De Kunstmarkt vindt plaats langs de Waal op de Oosterhoutsedijk en de Veerdam, 6663 KW Lent.
OPBOUW
De deelnemers krijgen de beschikking over een overdekte marktkraam.
De kraam is ca. 4 meter lang en 1 meter breed. Per kraam worden twee stoelen verstrekt. Het is verstandig
i.v.m. mogelijk winderig weer (bij voorkeur helder, doorzichtig) plastic windschermen mee te brengen voor
de zijkanten en mogelijk touw en/of klemmen om dit vast te zetten.
TIJDEN
De Kunstmarkt vindt plaats op 1e zondag van september van 12.00 tot 18.00 uur. Gedurende de markttijden
is de Oosterhoutsedijk afgesloten voor doorgaand verkeer. De kraam inrichten kan tussen 09.00 en 11.30
uur. De auto kunt u na 11.30 uur op een weiland in de uiterwaarden parkeren. Na 18.00 uur kunt u met de
auto weer op de dijk, NIET EERDER!
KOSTEN en DEELNAME
Het staangeld voor een 4 meter kraam bedraagt € 30. Het verschuldigde staangeld dient binnen een maand
na digitale inschrijving te worden overgemaakt op bankrekening NL94 RABO 012.79.10.808 op naam van
Stichting Lent800. Zodra het geld is overgemaakt, onder vermelding van naam, adres, telnr en wat voor
kunst je maakt, sta je ingeschreven. Inschrijven is mogelijk tot 1 augustus.
Bij afzegging tussen vier weken en één week voor aanvang van de Lentse Oeverspelen, is 50% van het te
betalen staangeld verschuldigd. Bij afzegging daarna, door welke oorzaak dan ook, is het gehele te betalen
staangeld verschuldigd.
Publiciteit
Aan de Lentse Oeverspelen en Kunstmarkt "Kunst aan de Waal" wordt bekendheid gegeven door middels van
affichering en persberichten; daarnaast wordt er vóór de Oeverspelen een kleurenfolder verspreid. Ook te
behoeve van de publiciteit is het wenselijk dat u als deelnemer vroegtijdig informatie en illustratiemateriaal
per mail toezendt aan de organisatie zodat de diverse kunstredacties voorzien kunnen worden van voldoende
pr-materiaal.
Stroomvoorziening
In de marktkramen is geen stroomvoorziening aanwezig. In beperkte mate kan, wanneer dat
wenselijk/noodzakelijk is en al op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een stroomaansluiting worden
gezorgd. Aansluitsnoeren e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker zelf te worden verzorgd.
PLAATSAANWIJZING
Door de organisatie wordt een definitieve indeling van 'de Kunstmarkt' opgesteld. Aan de hand daarvan vindt
de plaatsaanduiding plaats. Een overzicht is in de Infostand aanwezig.
Verkoop
Wanneer producten ter verkoop worden aangeboden dient de deelnemer de prijzen duidelijk aan te brengen.
Niet geprijsde stukken worden geacht niet verkoopbaar te zijn.

