
SCHOUW    AANMELDINGSFORMULIER 2020 
W E S T E R S C H O U W E N                          De Kunstschouw vindt plaats van 13 t/m 21 juni 2020  

  

        
Inzenden met fotomateriaal vóór 1 december 2019 aan: 

Kunstschouw Westerschouwen, Postbus 115, 4328 ZJ Burgh-Haamstede 

Naam  : 
Adres  : 

Postcode : 

Plaats  : 
Geb. datum : 

Telefoon : 

Mobiel  : 
Email  : 

Website :  

Te exposeren werk 

Omschrijving,  

discipline, techniek: 
 

 

 
Afmetingen : 

 

Prijsniveau : 
 

Aantal  : 

  
 

Binnen of buiten en andere bijzonderheden : 

 
 

 

 
 

 

 

Bijlagen: een CV en korte omschrijving van het werk en een 6-tal afgedrukte foto s minimaal 11 x 17 cm.      

Foto’s moeten gerelateerd zijn aan het voor de tentoonstelling in te zenden werk.  
Uitprinten van  de vele inschrijvingen vanaf een website is voor ons onmogelijk! 

     

• Een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop bijvoegen indien u uw 

presentatiemateriaal wenst terug te ontvangen! 
 

 

Al eerder meegedaan met de Kunstschouw; zo ja in welk jaar :        op welke locatie: 
 

Deelname onder de bijzondere voorwaarden van Jonge Kunstenaar (zie voorwaarden):    JA/NEE 

 
Wenst in aanmerking komen voor transportvergoeding van groot (ruimtelijk) werk:  JA/NEE 

Zo ja, dan hier IBAN nummer invullen: 

 
Ondergetekende heeft nota genomen van de voorwaarden (zie website) en gaat akkoord:  JA/NEE 

 

Hoe kent u de Kunstschouw: 
 

 

 
Handtekening    datum:    plaats : 

 
 
 

Secretariaat: Postbus 115, 4328 ZJ Burgh-Haamstede – secretaris@kunstschouw.nl  
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