Mr. Harry Dobbelsteinprijs 2019.
Voor sommigen een herinnering, voor anderen een aankondiging.
Op 11, 12 en 13 oktober 2019 organiseert de Stichting Kleine
Monumenten Stein voor de vierde keer de Mr. Harry Dobbelsteinprijs.
De Mr. Harry Dobbelsteinprijs is een wedstrijd voor niet-professionele
kunstenaars in de categorieën schilderen, beeldhouwen en keramiek.
Deelname is alleen mogelijk door kunstenaars die woonachtig zijn in de
gemeente Stein of zij die een aantoonbare binding hebben met onze
gemeente.
Per kunstenaar mag één werk voor deze expositie worden ingediend.
Aanmelding kan door vóór 1 juli 2019 bijgaand aanmeldingsformulier in
te leveren met tegelijkertijd twee foto’s in A-4 formaat van het
betreffende werk. Eén foto dient te zijn voorzien van uw naam op de
achterkant, de andere foto mag niet voorzien zijn van een naam, zodat de
jury anoniem kan beoordelen.
Bij meer dan 45 aanmeldingen zal door een deskundige jury aan de hand
van deze laatste foto worden beoordeeld of uw inzending tot de expositie
zal worden toegelaten. Daarover krijgt u dan op een later tijdstip bericht.
Inlevering van de geselecteerde werken is op 7 en 8 oktober in de
Terpkerk. Daar zal door de jury op 9 en 10 oktober bepaald worden wie
tot de prijswinnaars behoren in de drie categorieën (schilderijen,
beeldhouwwerken en keramiek) In elke categorie worden twee prijzen
uitgereikt. De prijsuitreiking zal plaats vinden op vrijdag 11 oktober.
De prijzen bestaan uit een geldbedrag en bovendien krijgen de
prijswinnaars begin 2020 een (groeps-)expositie in de Terpkerk
aangeboden door de Culturele Werkgroep Stein.
Er hoeft geen inschrijvingsgeld te worden betaald.

U beleefd uitnodigend,
Met vriendelijke groeten,
Namens de Stg. Kleine Monumenten Stein,

Piet van Mölken, voorzitter / secretaris.

Mr. Harry Dobbelsteinprijs 2019.
Reglement voor deelneming.

Algemeen:
•
Verplicht thema: WATER
•
Het werk moet eigendom zijn van de kunstenaar.
•
Het ingezonden werk moet in prima staat worden ingeleverd en
voorzien zijn van een ophangsysteem.
•
Twee foto’s in A-4 formaat van het kunstwerk inleveren,
gelijktijdig met het aanmeldingsformulier.
•
Kopieën naar bestaande werken worden niet aanvaard.
Voor wat betreft de schilderkunst:
•
Alleen inzenden van recente werken is toegestaan.
•
Toegestaan zijn alle technieken, behalve computer- en
drukwerk.
Voor wat betreft de categorieën beeldhouwwerk en keramiek:
•
Alleen inzenden van recente werken, niet ouder dan 2 jaar.
•
Materiaal: hout, steen, brons, metaal en keramiek.
•
Een eigen sokkel kan met het kunstwerk worden aangeleverd.

Het inschrijfformulier, inclusief 2 foto’s van het kunstwerk volledig
ingevuld voor 1 juli 2019 insturen naar:
dhr. P. van Mölken,
Mauritsweg 11,
6171 AC Stein.
Tel. 046-4332080.
e-mail: fam.vanmolken@planet.nl

Mr. Harry Dobbelsteinprijs 2019
Inschrijfformulier werk.
Naam:

.......................................................................................

Voornaam:......................................................................................
Adres:

......................................................................................

Telefoon: .....................................................................................
Email:

......................................................................................

schrijft zich hierbij in voor deelname aan de Mr. Harry Dobbelsteinprijs 2019 in
de categorie Schilderkunst / Beeldhouwkunst / Keramiek.
(doorstrepen wat niet gewenst is)

Datum: ....................................Handtekening: ............................................

Titel kunstwerk:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................
Techniek / materiaal:
………………………………………………………….
Kunstwerk mag wel / niet verkocht worden.
Verkoopprijs: €...............................
Datum: ................................ Paraaf kunstenaar: ................................................

