Stichting Bloeiend Zijpe is een 100% vrijwilligersorganisatie
die zonder sponsoring van het bedrijfsleven werkt.

Informatie deelname Kunst-Expositie Bloeiend Zijpe 2020
Bloeiend Zijpe is een bloeiend, kleurrijk, creatief en sportief evenement dat nu voor de 15e maal
wordt georganiseerd. We hopen dat we dit jaar weer net zo veel succes, bezoekers en mediaaandacht hebben als voorgaande jaren.
Thema:
Het thema voor uw kunstwerk is: Van Groei tot Bloei
Dus niet alleen de bloemen staan centraal, maar alles waaraan men Bloeiend Zijpe herkent.
Denk aan bloemenkramen langs de weg, plant- of kopmachines, ziekzoekers in het land, de
veiling, het transport, de wandelaars en fietsers tussen de bollenvelden enz.
Neem voor inspiratie een kijkje op onze website www.bloeiendzijpe.nl

Fotografie Gerda van der Vegt-Groothelm

Wanneer:
De Kunstexpositie wordt gehouden van 3 april tot en met 3 mei en is dagelijks geopend van
12.30 – 17.00 uur, in de weekenden geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Op donderdag 2 april 2020 is de opening voor genodigden.

Locatie:
De Bloeiend Zijpe Kunst-Expositie wordt gehouden in het handelscentrum BolleNoord,

Groteweg 9, 1756 CK in ’t Zand. Het gebouw BolleNoord ligt aan de westzijde van de N9,
tussen De Stolpen en ’t Zand. U neemt afslag ’t Zand-west. Volg dan de borden BolleNoord,
richting Groote Keeten.

Inschrijfformulier:
Uw inschrijfformulier kunt u opsturen vóór 6 maart 2020 per e-mail naar: kunst@bloeiendzijpe.nl
Bij aanmelding verzoeken wij u vriendelijk een kleine foto-impressie van uw werk
mee te sturen, zodat het Kunstteam daar een keuze uit kan maken.
Wilt u een korte omschrijving van uw werkstukken toevoegen wat betreft techniek en materialen.
Inschrijfgeld:
Deelname aan de Bloeiend Zijpe Kunst-Expositie kost u slechts € 17,50 per persoon, voor een
schildersgroep of fotoclub vragen we € 20.
Dit bedrag kunt u na acceptatie van deelname over maken naar:
NL74RABO0129767166
Let op: Vermeld bij overmaken van uw inschrijfgeld de naam waaronder u zich heeft
ingeschreven.
Uw kunstwerk:
Ophangsysteem en naamsticker:
Bloeiend Zijpe deelt de ruimte waar uw
werkstukken worden geëxposeerd in.
U dient er voor te zorgen dat uw werkstuk
voorzien is van een deugdelijk ophangsysteem
(haakje of stuk ijzerdraad). Uit praktisch oogpunt
moet elk werkstuk aan de achterkant (bij
beeldhouwwerken aan de onderkant) voorzien zijn
van uw naam en telefoonnummer en de titel van
uw werkstuk! Signeren kan uiteraard aan de
voorkant.

Fotografie Aris Homan

Persoonlijk A4-tje:
Afgelopen jaren is gebleken dat het publiek het waardeert dat u zich als kunstenaar even
voorstelt. Dit kunt u doen op een A4-tje met daarop uw foto en uw creatieve CV, uw inspiratie en
motivatie. Het staat netjes als u uw CV plastificeert. (Heeft u geen mogelijkheid dit zelf te
regelen, dan kan dit bij ons gedaan worden. Lever dan 2 exemplaren in. Tegen betaling van
€0,50 bij inlevering van de kunstwerken.) Nog mooier is de CV in een fotolijstje te doen.
Verzekering:
U dient zelf aan uw verzekering door te geven dat uw werkstukken zich tijdens bovenstaande
periode op een andere locatie bevinden dan bij u thuis. Bloeiend Zijpe draagt uiterste zorg voor
uw werkstukken maar is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal.
Aanleveren kunstwerken:

De kunstwerken kunnen worden aangeleverd in BolleNoord in ’t Zand op:
Woensdag 25 maart
Zaterdag 28 maart

: van 14.00 tot 18.00 uur
: van 14.00 tot 17.00 uur

Uw bankbetaling dient dan binnen te zijn.

Suppoosten:
Van de deelnemende kunstenaars wordt
verwacht dat zij bereid zijn om tijdens de
expositie periode minimaal 1 dag tijdens het
weekeind en één doordeweekse dag als suppoost
aanwezig te zijn. Dit wordt door het publiek
enorm gewaardeerd en de afgelopen jaren
hebben de kunstenaars daar zelf ook veel plezier
aan beleefd.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven aan
welke dagen u de voorkeur geeft om te
suppoosten.
U bent op de suppoost-dag door de week van 12.30 uur tot 17.15 uur in BolleNoord en in het
weekend van 11.00 uur tot 17.15 uur. Neem gerust uw partner of vriend(in) mee.
De bezoekers zijn welkom tot 17.00 uur.
In BolleNoord is er geen gelegenheid om een broodje te kopen, dus is het raadzaam om wat
lekkers van huis mee te nemen. Koffie en thee is gratis verkrijgbaar voor de suppoosten.

Suppoostdagen:
Weekeinden:

Doordeweekse dagen:

4,5,11,12,18,19,25,26 april
2 en 3 mei
3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24 april
27 (Koningsdag),28,29,30 april
1 mei

Demonstratie en verkoop:
Tijdens de openingsdagen in het weekend kunt u in BolleNoord een demonstratie van uw werk
geven, noteer dit op uw aanmeldingsformulier. U mag uw werk ook te koop aanbieden.
Bloeiend Zijpe vraagt geen provisie van de verkoopsom.
Dit jaar bieden we de exposanten een kraam aan waar ze spullen kunnen verkopen. Deze kraam
kan gehuurd worden voor een dag voor 20 euro. Die dag ben je verantwoordelijk voor je eigen
kraam. Wilt u kleine werkstukken, bv schilderijtjes of sieraden, e.d. te koop aanbieden, dan kan
dit in de kraam.
Bloeiend Zijpe is in deze niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies.
Website:
Bloeiend Zijpe wenst u heel veel plezier bij het maken van
uw kunstwerk en zeker tijdens het exposeren in
BolleNoord. Neemt u ook regelmatig even een kijkje op
onze website www.bloeiendzijpe.nl en op facebookpagina.

Zo blijft u op de hoogte van alle Bloeiend Zijpe activiteiten!

Het team Handige Mannen, die assisteren bij de inrichting van de Kunst-Expositie zijn: Ruud
Hoogeveen, Leo Bruin en Leo Dignum, Fam. de Groot, Jan Benit.
Het kunstteam bestaat uit; Ada Gootjes en Ymka v.d. Meer
Bijlagen:
In de bijlagen vindt u het inschrijfformulier. Wilt u dit formulier voor 6 maart 2020 en een foto
van uw werk ingevuld retour mailen naar kunst@bloeiendzijpe.nl. Na beoordeling van uw werk
wordt u ingeschreven als exposant.

Fotografie Aris Homan

Met fleurige, creatieve en kleurrijke groet,
Het Kunstteam Bloeiend Zijpe

