Kunst in de Kerk – informatie voor exposantenZomerexpositie in de Lambertikerk, Zelhem

Een plaats van rust en bezinning voor iedereen die daar naar verlangt –
dat is wat de Lambertikerkgemeente te Zelhem wil bieden aan dorpsbewoners en
aan voorbijgangers. De kerk is daartoe dagelijks opengesteld.
Tijdens de zomermaanden is er een expositie van beeldende kunst.
Organisatie: de organisatie van de zomerexpositie is in handen van de werkgroep
Kunst in de Kerk van de Protestantse Lambertikerkgemeente te Zelhem.
Expositie: de kunstwerken worden tentoongesteld in de Lambertikerk gedurende de
maanden juli en augustus. De kerk is open van maandag t/m zaterdag van 09.00ca.18.00 uur m.u.v. rouw- of trouwdiensten, en tijdens de zondagse eredienst.
PR: de werkgroep brengt de tentoonstelling onder de aandacht via posters en
persberichten in de regionale media.
Inleveren werkstukken: in de Lambertikerk, datum in overleg (eind juni/begin juli),
voorzien van naam en titel en zo mogelijk van een korte omschrijving/toelichting en
zodanig afgewerkt dat het werk direct op te hangen of te plaatsen is.
Inrichting: van de expositie wordt verzorgd door de leden van de werkgroep Kunst in
de Kerk in overleg met de kunstenaar.
Feestelijke opening van de expositie: datum in overleg (veelal: begin juli –
vrijdag/zaterdag eind van de middag), in de Lambertikerk. De exposant wordt
gevraagd zich persoonlijk te presenteren. De werkgroep verzorgt een inleiding en
een hapje en een drankje. Naasten (vriend(in) / levensgezel / kinderen / vrienden ...)
zijn van harte welkom bij deze openingsactiviteit.
Looplijst: de werkgroep stelt een folder samen(een in de lengte gevouwen A-4tje)
met een korte persoonsbeschrijving van de kunstenaar en een overzicht van de
getoonde werken met vermelding van de titel en zo mogelijk een korte omschrijving
van het werk. De kunstwerken worden aangeduid met een nummer.
Persoonlijke presentatie: op een tafel in de zijbeuk is ruimte voor visitekaartjes, een
informatieblad, een portfolio, boeken, kaarten, een reactieboek etc.
Eventuele verkoop: werken mogen verkocht worden, maar hierin bemiddelt de
werkgroep niet. Op de kunstwerken en in de loopwijzer worden geen prijzen vermeld.
Verkochte werken blijven gedurende de zomermaanden deel uitmaken van de
expositie in de Lambertikerk.
Toezicht: in de Lambertikerk is op wisselende momenten van de dag toezicht. Ook is
er veel sociale controle. Omdat er geen permanent toezicht is, kunnen de
kunstwerken echter niet worden verzekerd.
Aansprakelijkheid: de exposant gaat ermee akkoord dat de kunstwerken
onverzekerd tentoongesteld worden. De Protestantse Lambertikerkgemeente te
Zelhem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging.

Opruimen expositie: door de werkgroep - in principe op 1 september Afhalen van de
werken: in overleg – begin september - in de Lambertikerk.
Onkostenvergoeding: de exposant ontvangt een vergoeding voor de reiskosten.
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