Evenement 15 en 16 september 2018

Kunstmarkt van de gemeente Amel zoekt kunstenaars en
„verborgen talenten“ – schrijf je nu in!
De gemeente Amel organiseert op 15 en 16
september 2018 de eerste editie van de „Regionale
Kunstmarkt“ aan het voormalige stationsgebouw
aan de Vennbahn in Montenau. Het doel van het
evenement is aan alle kunstenaars een platform te
bieden. Kunstenaars en exposanten uit de
grootregio (Oostkantons, Wallonië, Duitse Eifel en
Luxemburg) kunnen zich vanaf nu tot 31 maart
2018 inschrijven.
De kunstmarkt moet exposanten van heinde en
verre de gelegenheid bieden om hun werken
tentoon te stellen en te verkopen. Het evenement
richt zich niet alleen tot bekende exposanten, maar
ook tot hobbykunstenaars. De grote wens van de
organisatoren is verborgen talenten uit hun stille
hoek te halen. Daarom werd er bewust gekozen
voor het concept markt, omdat een tentoonstelling
nieuwelingen eerder zou afschrikken. Natuurlijk zijn
ervaren kunstenaars, die hun werken hier aan de
man/vrouw willen brengen, ook van harte welkom.
Aanbod van de kunstmarkt in Amel
De kunstenaars mogen hun werken op gelijk welke manier voorstellen. De organisatoren
hebben er bewust voor gekozen geen tentoonstellingswanden te voorzien. Alleen zelfgemaakte
kunstwerken in alle mogelijke vormen zijn toegelaten: schilderkunst, sculptuur, illustraties,
tekeningen, grafische druk of performance – er worden geen grenzen gesteld aan de
kunstvrijheid. De charme van dit evenement zal juist de bonte kunstmix zijn. De markt wordt
georganiseerd in open lucht in een losse en familiale sfeer.
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Kosten en inschrijving
De organisatoren vragen een standgeld van 5 euro per lopende meter. Het
inschrijvingsformulier staat op internet en is ook te verkrijgen in de gemeente Amel.
http://www.amel-tourist.info/kunst
Informatie via tel. +32 497 / 410 430
Inschrijven kan tot 31 maart 2018

Informatie over de organisatoren:
3 jaar geleden werd er in de gemeente Amel een overkoepelende organisatie voor toerisme en
cultuur opgericht die door doelgerichte coördinatie en organisatie van evenementen, de cultuur
en de kunst wil opwaarderen.
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