
100 kunstenaars, 100 kunstwerken, 100 euro!

Frame.de.galerie organiseert in het weekend van 18 en 19 mei een verkoopexpositie: 100 
kunstenaars, 100 kunstwerken, 100 euro!, in navolging  van het succesvolle evenement in 
Amsterdam.

In overleg met de organisatie van de KunstKijkroute vindt deze verkoopexpositie plaats tijdens 
de KunstKijkroute, op 18 en 19 mei 2019. De KunstKijkroute Amersfoort is een van de oudste 
open atelier routes van Nederland en trekt jaarlijks heel veel bezoekers. Frame.de.galerie is door 
de centrale ligging een ideaal startpunt.

Deelname gaat op volgorde van aanmelding. Na 100 deelnemers sluit de inschrijving voor de 
verkoopexpositie.  Dus als je niet opschiet met inschrijven kan je zomaar te laat zijn :-)

Voorwaarden:

Opgave •	 via frame.de.galerie@gmail.com 

Deelname: € 10,- vooraf te betalen | provisie bij verkoop 15% maar dan vervalt de €10,- •	
bijdrage. (organisatie zorgt voor pinautomaat, ophangkoorden, sokkels, inpakpapier etc.)
Deelnemers zorgen voor kunstwerk van € 100,- , helpen zelf ophangen/neerzetten op een •	
vooraf afgesproken tijdstip.
Kunstwerken dienen duidelijk voorzien te zijn van naam, e-mailadres, website en •	
bankrekeningnummer. 
Kopers	mogen	het	gekochte	werk	meteen	meenemen	of	het	zondag	na	afloop	ophalen	op	•	
vertoon van het aankoopbewijs. Kunstenaars krijgen een mail als het werk verkocht is. 
Uiterlijk in week 22 wordt het bedrag van de verkoop minus 15% (plus € 10,-) overgemaakt 
op het opgegeven rekeningnummer. 
Kunstwerken die niet verkocht zijn dienen zondag 19 mei tussen 17.00 en 17.30 uur •	
opgehaald te worden. Kunstwerken die niet worden opgehaald, worden op eigen risico 
opgeslagen in Kunstplein Cahen.
Organisatie	zorgt	voor	schoonmaken	van	de	expositieruimte	na	afloop.•	
De kunstwerken zijn niet verzekerd, maar er zijn tijdens de expositie dagen altijd minimaal •	
twee personen van Frame.de.galerie aanwezig.

Wij denken dat er veel belangstelling zal komen van kunstkopers en hopen dat je meedoet aan 
weer een nieuw evenement om de kunst onder de aandacht te brengen!

Voor meer informatie: www.frame-de-galerie.nl
Lia Everhardus (06 44442848), Cisca de Weert (06 39210823), Andrea Scharroo (06 12699636)
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