INSCHRIJFFORMULIER STICHTING BEELDEND KUNSTENAARS AA EN HUNZE
Persoonsgegevens

Naam

Adres huis

Adres atelier

Telefoon huis

Telefoon atelier

Emailadres

Website

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Bank/Gironummer

BTW-nummer

Werkzaam als
schilder / beeldhouwer / ruimtelijk vormgever / graficus / grafisch ontwerper / vormgever algemeen /
anders nl. ………………………

Opleiding

Heeft u een vakopleiding gevolgd?

Ja / Nee

Zo ja, welke?

Naam, plaats

Richting

Periode

Afgesloten met een diploma?
Zo ja, gaarne kopie diploma(‘s) meezenden.

Ja / Nee

Heeft u een andersoortige opleiding gevolgd?
Zo ja, welke? (Bijvoorbeeld cursussen, privé-lessen enz..)

Ja / Nee

Oefent u nevenactiviteiten uit die het beeld van professionaliteit kunnen ondersteunen of versterken,
zoals: het geven van onderwijs; het geven of begeleiden van cursussen / workshops enz.; het
optreden als jurylid bij wedstrijden / prijsvragen enz. op beelden gebied.
Zo ja, wilt u deze dan uitvoerig beschrijven?

Exposities, opdrachten en kunstuitleen

Exposeert u of heeft u met een zekere regelmaat geëxposeerd?
Zo ja, waar? (A.u.b. alleen officiële, erkende galeries en andere expositie-instanties vermelden.)

Hebt u opdrachten op beeldend gebied uitgevoerd of hebt u een opdracht onderhanden?
Zo ja, wat voor opdrachten, van welke instantie(s) en wanneer?

Bevindt zich werk van u in een instantie(s) van kunstuitleen?
Zo ja, bij welke instantie(s) en wat voor werk?

Is er werk van u aanwezig in particuliere of bedrijfscollecties?
Zo ja, welke collectie(s) en wat voor werk?

Is er over uw werk gepubliceerd in dag- of weekbladen of vakbladen? (Bedoeld worden:
besprekingen, recensies etc., niet louter vermeldingen)

Hebt u prijzen of subsidies ontvangen voor uw werk?
Zo ja, gaarne vermelden welke.

Hebt u één of meer vaste galeries waar uw werk wordt geëxposeerd?
Zo ja, gaarne vermelding van namen en adressen.

Is er werk van u in stock bij één of meer galeries?
Zo ja, gaarne vermelding van namen en adressen.

Atelier

Beschikt u over een eigen atelier?
Zo ja, gaarne een beschrijving.

Lidmaatschappen

Bent u lid van één of meer kunstenaarscollectieven?
Zo ja, gaarne vermeldend welke.

Bent u lid van een vakbond?
Zo ja, welke?

Loondienst

Indien nog niet hierboven vermeld: Bent u op beeldend gebied werkzaam of werkzaam geweest in
loondienst?
Zo ja, waar, wanneer, voor hoeveel uren per week/maand enz.?

Overige opmerkingen

Hebt u nog verdere aanvullende opmerkingen die voor het bovenstaande van belang zijn?
Zo ja, wilt u die dan hieronder vermelden?

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening

Dit inschrijfformulier kunt u ingevuld en voorzien van eventuele bijlagen opsturen naar:
Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze
Postadres:
Brink 29C / 9401 HT Assen

