3e Friese Mini-Prent Biënnale
Procedure & Voorwaarden
De expositie van de 3e Friese Mini-Prent Biënnale vindt plaats in april 2013.
Doel
Het doel van de 3e Friese Mini-Prent Biënnale is het verzamelen en
tentoonstellen van hedendaagse grafiek uit heel Nederland en een bijdrage te
leveren aan een uitwisseling tussen kunstenaars, kunstliefhebbers en
verzamelaars.
Tevens willen wij het onderzoek naar nieuwe opvattingen binnen de grafiek
stimuleren.
Voor jonge, beginnende kunstenaars zijn 3 prijzen beschikbaar gesteld.
Organisatie & Expositie
De organisatie van de 3e Friese Mini-Prent Biënnale is in handen van de
Stichting Grafisch Atelier Friesland.
Stichting Grafisch Atelier Friesland
St.Anthonystraat 4
8911 DV LEEUWARDEN
058 2153110
www.grafischatelierfriesland.nl
info@grafischatelierfriesland.nl
De expositie is in handen van en vindt plaats in Expositieruimte De Galerij van
Schouwburg De Lawei.
Expositieruimte De Galerij (Schouwburg De Lawei)
Burgemeester Wuiteweg 24
9203 KL DRACHTEN
www.lawei.nl
Postbus 31
9200 AA DRACHTEN

A Inschrijven & kosten
1. Om deel te kunnen nemen aan de 3e Friese Mini-Prent Biënnale dient de
kunstenaar zich in te schrijven.
2. Het inschrijfformulier is te downloaden via www.grafischatelierfriesland.nl
en dient aangeleverd te worden aan het Grafisch Atelier Friesland
(info@grafischatelierfriesland.nl).
3. Tevens dient de kunstenaar een CV, artist statement (maximaal 50
woorden) en een pasfoto aan te leveren aan het Grafisch Atelier
Friesland (info@grafischatelierfriesland.nl).
4. De kosten voor deelname bedragen € 40,-.
5. De bijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van de tentoonstelling,
uitnodigingen, promotie en retourkosten.
6. Retourkosten: € 15,- voor retourzending van het werk / de werken voor
binnen Nederland (€ 25,- voor buiten Nederland, maar binnen Europa en
€ 40,- voor buiten Europa).
7. Betaling geschiedt onder vermelding van: 3e Friese Mini-Prent Biënnale
op Friesland Bank 29.97.91.483. tnv Stichting Grafisch Atelier Friesland
te Leeuwarden.
8. Deelname is pas een feit als inschrijfformulier, CV, artist statement,
pasfoto én inschrijfgeld zijn ontvangen voor einde inschrijving.
9. Inschrijving sluit op 1 november 2012.
10. De kunstenaar ontvangt voor 15 november 2012 een bevestiging van
deelname als aan ALLE voorwaarden is voldaan.
B De ‘werken’
1. Elke deelnemende kunstenaar zendt 3 werken in.
2. Dit moeten originele afdrukken zijn, gemaakt in de periode 2008-2012.
3. Elke drukmethode is toegestaan (posters en fotografie worden niet
toegestaan).
4. Elk werk moet ondertekend en genummerd zijn door de kunstenaar.
5. Achterop op elk werk dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
• Naam
• Titel
• Gebruikte techniek
• Jaar
• Verkoopprijs (inclusief 35% provisie én inclusief 19% BTW)
• Het aantal gereserveerde afdrukken voor de expositie (in verband
met eventuele nabestellingen bij verkoop).
6. Werken dienen in passe-partout (40cm x 40cm buitenmaat) te worden
ingeleverd aan het Grafisch Atelier Friesland.
7. Werken met afwijkende maten worden geweigerd.
8. Het Grafisch Atelier Friesland draagt zorg voor het inlijsten in een
standaard lijst van 40 x 40 cm.
9. Eventueel ruimtelijk werk mag niet groter zijn dan 40cm x 40cm x 40cm
én moet zelfstandig te exposeren zijn.
10. De werken moeten uiterlijk voor 15 december 2012 worden opgestuurd
naar het Grafisch Atelier Friesland (poststempel 15 december 2012 wordt
geaccepteerd).

C Selectie
1. De Stichting Grafisch Atelier Friesland benoemt een selectiecommissie.
2. De selectiecommissie maakt uit de ingezonden werken een keuze (van
de geselecteerde kunstenaars zullen de 3 werken tentoongesteld
worden).
3. Niet geselecteerde werken worden zo spoedig mogelijk geretourneerd,
inschrijfgeld zal na aftrek van de retourkosten worden teruggestort.
4. Over de keuze van de selectiecommissie wordt niet gecorrespondeerd.
D Jong Talent
1. Het Grafisch Atelier stelt 3 prijzen ter beschikking voor jong talent
• 1e prijs: € 500,• 2e prijs: € 250,• 3e prijs: € 125,2. Om in aanmerking te komen voor deze prijzen moet de deelnemende
kunstenaar of geboren zijn na 1983 of studerend of niet langer dan 3
jaar afgestudeerd zijn aan een kunstacademie.
3. Een jury zal worden benoemd om de winnende werken te selecteren.
4. Een van de juryleden vertegenwoordigt de Stichting Grafisch Atelier
Friesland.
E Expositie & verkopen
1. De geëxposeerde werken zijn tijdens de expositie in Schouwburg De
Lawei verzekerd door De Lawei.
2. De verkopen van de werken tijdens de expositie is in handen van De
Galerij.
3. De Galerij draagt zorg voor afhandeling van de verkopen richting koper
en kunstenaar.
4. De Galerij houdt 35% provisie in op de verkochte werken.
F Retourzending
1. De werken worden binnen 5 maanden na sluitingsdatum van de expositie
door het Grafisch Atelier Friesland geretourneerd aan de kunstenaar.

G Disclaimer Stichting Grafisch Atelier Friesland
1. Hoewel het werk met uiterste zorgvuldigheid behandeld zal worden kan
de Stichting Grafisch Atelier Friesland niet verantwoordelijk worden
gesteld bij vermissing of beschadiging van de werken bij verzending.
2. De Stichting Grafisch Atelier Friesland behoudt zich het recht voor het
werk te fotograferen en/of te gebruiken voor eventuele promotie-,
publiciteits- én commerciële doeleinden.
3. Mocht de 3e Friese Mini-Prent Biënnale 2013, om welke reden dan ook,
onverhoopt niet doorgaan dan zal het inschrijfgeld worden teruggestort.

