Inschrijfformulier
Atelierroute Laren 25 en 26 mei 2019 (11-17 uur)
Gegevens deelnemer
Naam:
Woonadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Website:
Adres expositieruimte:

Tekst en foto’s voor Laren Art Magazine 14 (glossy) en de website
Tekst
Lever een inspirerende tekst aan die mensen uitnodigt om naar jouw werk te komen kijken.
- De tekst wordt bij jouw vermelding op de website geplaatst. Je mag ook je tekst van 2018 gebruiken. Geef dat dan
duidelijk aan.
- Uit jouw verhaal haalt de redactie een pakkende quote die onderdeel wordt van de jouw pagina in het Laren Art
Magazine 14. De redactie heeft hierin de volledige artistieke vrijheid.
Foto’s
Stuur 5 foto’s in die een goede indruk van jouw werk geven.
- Op één van de foto’s sta jij zelf terwijl je aan het werk bent.
- De foto’s worden gebruikt voor zowel de site als de glossy. De redactie bepaalt welke foto’s in de glossy komen.
- De foto’s moeten minimaal een grootte van 3 MB hebben, een mooie uitsnede en scherp zijn. Foto’s van een mobiele
telefoon zijn over het algemeen niet van voldoende kwaliteit. Gebruik bij voorkeur een digitale camera.
- De foto moet een jpg-formaat hebben.
- Geef de foto’s een naam die verwijst naar jou als deelnemer. Dus niet IMG0001 maar bijvoorbeeld PietKunstfoto1.
Stuur dit ingevulde formulier in samen met je persoonlijke tekst en jouw 5 foto’s als bijlagen.
Uiterlijk insturen vóór 15 februari 2019 naar info@atelierroutelaren.nl
Voor meer informatie: Elize van der Werff, email: info@atelierroutelaren.nl of bellen: 035-5317525 of 06-28975660.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor deelname aan de Atelierroute Laren 2019 bedraagt € 60,-- per persoon. Het bedrag graag voor
15 februari 2019 overmaken op rekeningnummer: NL51ABNA 0420284346 t.n.v. de Stichting Atelierroute Laren.
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van dit inschrijfformulier en het inschrijfgeld.
Gebruik gegevens
De Stichting Atelierroute Laren behandelt en gebruikt je gegevens met alle respect. De stichting is niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook die voort kan komen uit de organisatie en het verwerken van gegevens.
Akkoord
Door het invullen en opsturen/mailen van dit formulier ga je akkoord met bovenstaande gegevens en de voorwaarden
van de Stichting Atelierroute Laren.

