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Vo orwa arden vo or deelname
Uitgenodigd worden grafici, grafische kunstenaars, fotografen, kunstverenigingen,
galeriehouders, boekhandelaren en grafiek werkplaatsen uit Nederland en Duitsland.
Vooral jonge kunstenaars zijn welkom.
Het aanbod beperkt zich tot: seriële artistieke grafiek in diverse technieken
(hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, zeefdruk en digitale grafiek), oude grafische kunst,
kunstboeken, met de hand gezet drukwerk, catalogi, fotografie en mixed media
op het gebied van prentkunst. Ons profiel bevat geen werken op het gebied van
schilderkunst, beeldhouwkunst en massaprint (bijv. ansichtkaarten).
Presentatie, advies aan de kopers en de verkoop wordt aan de standhouders
overgelaten. De stands moeten aan het begin van de beurs (vrijdag 16.00 uur)
ingericht en tijdens de duur van de beurs bezet zijn.
Deelnemers krijgen de beschikking over verlichte standruimte,
elk van ca. 4 m breed, 1m diep en 2 m hoog, bestaande uit stelwanden
als ophangmogelijkheid en /of verkooptafel. Tafels (ca. 200 cm x 60 cm)
en stoelen zijn beschikbaar. Stroomvoorziening is niet mogelijk.
De prijs voor een stand bedraagt 100 Euro. Exposanten kunnen slechts
beschikken over één stand . Er is geen sprake van verkoopprovisie.

A anmelding

door de 'Corona-

De aanmelding voor de grafiekbeurs moet
vóór 30 november 2020, samen met informatiemateriaal
ingezonden worden bij de “Stadt Borken”. De aanvragen
kunnen per post of digitaal worden ingediend.
(Zie postadres onder).

Schutzverordnungen NRW'

Op basis van het ingediende materiaal beslist de jury over
wijzigingen mogelijk.
toelating tot de grafiekbeurs. Het is daarom heel belangrijk
dat krachtige en geschikte materialen aangeleverd worden,
zoals cv (max. 2 pagina’s incl. een lijst van exposities met
eventueel een lijst met prijzen), prenten (max. 6 originelen,
max. 6 kopieën, foto’s) of catalogi (max. 3). Fotografen
kunnen maximaal 6 foto’s of 3 catalogi indienen. Het werk kan ook op CD of
USB-Stick ingestuurd worden. Dat geldt ook voor exposanten die al eerder aan
de grafiekbeurs hebben deelgenomen. Alleen zo kan de jury een goed beeld vormen
van het aanbod van de exposanten. De samenstelling van de jury wijzigt jaarlijks.

zijn er op ieder moment
nog
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Toel ating
De selectiecommissie zal in december 2020 beslissen over deelname.
De uitslag van de selectie is bindend, juridisch bezwaar is uitgesloten!
In de jury zijn kunstenaars, galeriehouders, curatoren, docenten artistieke grafiek
en de organisatoren vertegenwoordigd.

Informatie
Stadt Borken
t 0049 / 2861 / 939 243
grafikboerse@borken.de
www.grafikboerse.eu

Organisatoren

A anmelding uitsluitend a an
FARB Forum Altes Rathaus Borken
Stichwort „Grafikbörse“
Markt 15
D – 46325 Borken
of
grafikboerse@borken.de
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