KUNSTKETTING 2019
De Culturele Werkgroep Stein (CWS) organiseert op 14 en 15 september 2019 voor
de 5e keer een kunstroute in de gemeente Stein, ook wel “Kunstketting 2019” genoemd.
De afgelopen 4 edities vormden een breed podium voor wie wilde laten zien wat creativiteit
kan opleveren.
Ook dit jaar verbindt de kunstroute mensen die, verspreid over de gemeente Stein,
verschillende kunst- en cultuuruitingen laten zien. Zij vormen de schakels in de ketting.
Deze schakels worden verbonden in de vorm van een FIETS- of WANDELROUTE
door de gemeente Stein.
En U kunt er bij zijn….. U kunt één van de schakels zijn. Als U niet alleen wilt meedoen,
praat dan met vrienden en collega’s en schrijf U eventueel samen in.
Het doel van de manifestatie is:
- Om personen die bezig zijn met Kunst met kleine of grote “K”, de vele “stille”
beoefenaars van kunst en cultuur in de gemeente Stein - amateur of professional - een
podium te bieden.
- Om belangstellenden met hun werk kennis te laten maken en daarvan te laten genieten.
Op velerlei manieren kunnen deelnemers aan de Kunstketting 2019 invulling geven aan deze
manifestatie, bijvoorbeeld door een expositie, voorstelling, optreden of act bij deelnemers
thuis of op een of andere locatie, al dan niet samen met anderen.
We streven ernaar dat het een happening wordt met heel veel variatie en we vertrouwen er
op dat het gebodene de nodige kwaliteit uitstraalt.
OPROEP:
Beoefenaars van kunst en cultuur in de gemeente Stein die zich door
bovenstaande aangesproken voelen, vragen we: meldt U aan via het formulier
dat U kunt downloaden via www.cwstein.nl/Kunstketting .
Doe suggesties en vraag informatie over de Kunstketting 2019 via
Kunstketting.cws@gmail.com.
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 10 mei 2019
N.B. Degenen die zich inschrijven, worden bij deze uitgenodigd voor een
vergadering op woensdag 22 mei a.s. om 19.30 uur in het Maaslandcentrum,
Burgemeester Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo.
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Reglement Kunstketting Stichting Beheer CW Stein
Waar in dit reglement sprake is van:
-

‘deelnemende kunstenaar’ wordt verstaan hij of zij die zich heeft opgegeven als
deelnemer aan de Kunstketting CW Stein en die voorkomt op de deelnemerslijst van de
secretaris van de Werkgroep Kunstketting CW Stein
‘bestuur’ wordt bedoeld de Culturele Werkgroep Stein
‘stichting’ wordt verstaan Stichting Beheer Culturele Werkgroep Stein.

Het doel van ‘de Kunstketting CW Stein’ is de inwoners van Stein en daarbuiten één keer
per twee jaar in een weekend in september via een open atelier route vrije toegang te geven
tot het bezichtigen in het atelier van werk van deelnemende beeldende kunstenaars.
Rechten en plichten van de deelnemende kunstenaar
1. De Kunstketting CW Stein is bedoeld voor de deelnemende kunstenaar woonachtig in
Stein of zij, die een atelier hebben in deze gemeente.
2. Aanmelding voor de Kunstketting CW Stein dient na ontvangst van de uitnodiging
schriftelijk of via email te geschieden bij het secretariaat van de Werkgroep Kunstketting
CW Stein. (Kunstketting@CWStein.nl ). Door aanmelding verplicht de kunstenaar zich
om te voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de deelname aan de Kunstketting. Bij
niet voldoen aan deze voorwaarden en de gestelde termijnen wordt de kunstenaar
uitgesloten van deelname.
3. Deelnemende kunstenaar verstrekt dan aan de Werkgroep foto’s en een omschrijving
m.b.t. aard en karakter van zijn/haar werk voor de jaarlijkse brochure/flyer en de website
‘CW Stein’.
4. De kunstenaar houdt zijn expositie in eigen woonruimte of atelier. In overleg kan op er
een andere locatie in Stein worden geëxposeerd. De aanvraag voor een andere
expositielocatie moet samen met de inschrijving gedaan worden. Voor de Kunstketting
dient een evenementenvergunning te worden aangevraagd. De Gemeente Stein stelt als
eis dat de locaties toestemming geven, alvorens een vergunning kan worden afgegeven.
Met het beschikbaar stellen van een locatie geeft de locatiehouder aan akkoord te gaan
met het aanvragen van de evenementenvergunning.
5. De Kunstketting-expositie is vrij toegankelijk voor de bezoeker. Er worden geen
entreegelden geheven.
6. Op het expositieadres is het niet toegestaan om tijdens de Kunstketting werk van een
niet aangesloten kunstenaar tentoon te stellen tenzij anders door bestuur geregeld.
7. Op het expositieadres is het niet toegestaan om tijdens de Kunstketting werk van
gastexposanten tentoon te stellen tenzij anders is geregeld.
8. De kunstenaar is verplicht het aan hem of haar verstrekte Kunstketting reclamemateriaal
(banier) na de Kunstketting terug te brengen op een nog nader af te spreken adres en
tijdstip. Bij niet terugbrengen van het reclamemateriaal behoudt het bestuur c.q. de
stichting het recht de kosten van dit materiaal in rekening te brengen.
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9. Er wordt geen alcohol aangeboden aan bezoekers onder de 18 jaar
10. De exposant is persoonlijk aanwezig bij zijn/ haar expositie.
11. De exposant heeft een website en nieuw werk.
12. Wie meedoet aan de Kunstketting conformeert zich aan gegevensverstrekking . Naam
,telefoon- nummer ,expositieadres en website van de deelnemer worden geplaatst in de
brochure en op de website.
13. Tijdens de Kunstketting is de expositieruimte tussen 11.00 uur en 17.00 uur voor publiek
toegankelijk. De kunstenaar verplicht zich om tijdens de openingstijden van de
Kunstketting aanwezig te zijn in zijn/haar locatie. Bij eventuele afwezigheid van de
kunstenaar dient de kunstenaar zelf voor een plaatsvervanger zorg te dragen. Er wordt
van de deelnemers verwacht dat zij uitleg geven aan de bezoekers over hun werk. De
kunstenaar laat de expositie intact tot sluitingstijd van de Kunstroute.
Bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur Stichting Beheer CW Stein
1. Het bestuur heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het organiseren van ‘de
Kunstketting CW Stein’ en de financiering ervan. Zij heeft de bevoegdheid nieuwe
initiatieven te ondernemen om de continuïteit van dit evenement te waarborgen.
2. Het bestuur brengt de gemeente Stein ruim van te voren (minimaal zes maanden) op de
hoogte van het evenement. Alleen het bestuur onderhoudt contacten met de gemeente,
organisaties, bedrijven en instellingen.
3. Het bestuur draagt zorg voor publiciteit van genoemd evenement
4. Het samenstellen, vormgeven van posters, flyers, website en brochure valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur.
5. Het bestuur is gerechtigd om in samenspraak met de deelnemende Steinse kunstenaars,
zogenaamde gastkunstenaars uit te nodigen voor deelname aan de Kunstketting CW
Stein.
6. Het bestuur c.q. de stichting is tijdens de overzichtsexpositie van de Kunstketting en
tijdens de Kunstketting CW Stein niet aansprakelijk voor diefstal van kunstwerken,
mogelijke materiële schade aan werkstukken, of eventuele ongelukken van bezoeker(s)
op het expositieadres, of het atelier van de deelnemende kunstenaar. Indien gewenst
kunnen deelnemer, locatiehouder of gastkunstenaar zelf voor een verzekering
zorgdragen.
7. Het bestuur c.q. de stichting bemoeit zich niet met de financiële afwikkeling tussen
deelnemende kunstenaar en koper.
8. Het bestuur c.q. de stichtingbenoemt elke twee jaar een uitwerkingscommissie van
minimaal 5 personen. De commissie is gerechtigd om gevraagd en ongevraagd het
bestuur van advies te voorzien.
9. Bij te geringe belangstelling van aangesloten kunstenaars voor de Kunstketting CW Stein
is het bestuur c.q. de stichting bevoegd het evenement niet te laten doorgaan.
10. Het bestuur c.q. de stichting beslist in voorkomende gevallen waar dit reglement niet in
voorziet.
Stein, 13 maart 2019
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