VOORAANKONDIGING BEELDENROUTE OP DE SCHELDEBOULEVARD 2016

Voor de zeventiende maal op rij vindt ook deze zomer in maanden juli, augustus en de eerste week van
september in Terneuzen de prestigieuze openluchtexpositie ‘Beelden op de Scheldeboulevard’ plaats.
Deze expositie is inmiddels uitgegroeid tot een beeldententoonstelling van allure die jaarlijks vele
duizenden bezoekers naar Terneuzen trekt. En dit allemaal in een adembenemend decor: de
Scheldeboulevard die de grens vormt tussen land en Westerschelde.
Beeldende kunstenaars, uit binnen- en buitenland, worden langs deze weg uitgenodigd om hun
werk aan te bieden voor de openluchtexpositie in Terneuzen.

Mocht u interesse hebben en/of nader geïnformeerd willen worden neem dan per omgaande contact met
ons op: 0115-455960 of 06-30522376. U kunt uiteraard ook alvast informatie over uzelf, uw beeldend
werk, inclusief beeldmateriaal naar ons toesturen [j.stanneveld@terneuzen.nl / Bellamystraat 26A, 4532
CP Terneuzen t.a.v. Jo Stanneveld]. Doe dit dan uiterlijk vóór 15 maart a.s. Met elke inzender zal door
ons contact worden opgenomen. Het streven is om in de maand maart een definitieve keuze te maken
met betrekking tot de beelden die geëxposeerd zullen worden.
Het is goed mogelijk dat u in het verleden heeft deelgenomen aan de Terneuzense beeldenroute. Mocht
dat het geval zijn, dan nodigen wij u bij deze uit om ons te informeren over eventueel recent beeldend
materiaal.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij dragen zorg voor het transport v.v. van uw kunstwerk, mits de ‘ophaallokatie’ deel uitmaakt van het
routeschema. Tijdens het transport is uw werk all-risk verzekerd. Indien wijzelf het vervoer niet voor onze
rekening kunnen nemen gebeurt dit door uzelf. Verder dient u in dat geval zorg te dragen voor een
transportverzekering. De kosten voor transport en verzekering worden door ons vergoed. U ontvangt
tevens een vergoeding voor de periode dat het beeld of de beelden geëxposeerd worden op de
Scheldeboulevard. Tijdens die gehele expositieperiode worden de beelden door ons verzekerd tegen
vernieling en/of diefstal. Verder dragen wij zorg voor landelijke en internationale publiciteit en wordt uw
werk gepubliceerd op de website van onze organisatie. Door op onderstaande link te klikken krijgt u een
uitstekend beeld van de openluchtexpositie van het afgelopen jaar:
www.beeldenopdescheldeboulevard.nl/ .
Wat verwachten wij van u?
Dat u één of meerdere beelden beschikbaar stelt die een minimale grootte of hoogte hebben van 2,5
meter elk. Die tevens de robuustheid hebben om gedurende twee maanden weer en windproof te zijn en
alle mogelijke weertypes kunnen weerstaan. En die de bezoekers van de openluchtexpositie in
vervoering brengen.
Tot besluit: mocht uzelf geen mogelijkheid zien om te exposeren tijdens de komende zomerperiode dan
zouden wij het erg op prijs stellen indien u dit bericht doorstuurt aan uw collega beeldende kunstenaars.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Jo Stanneveld
(Directeur Toonbeeld)

