
VOORWAARDEN 

 
Het thema is 'Happy Bee landscapes' en je bent als kunstenaar vrij in je materiaalkeuze. Je 
mag meedoen met maximaal 3 werken. 
Kwaliteit, originaliteit en vernieuwing zijn belangrijke criteria. 

 
Opgeven gaat op de volgende wijze: 

– mail voor 23 april maximaal 3 foto's (800 Kb - 1Mb) samen met het volledig ingevulde  
           inschrijfformulier naar info@museumopsterlan.nl; 
 

– of per post naar:  Museum Opsterlân 

Postbus 79  

8400 AB Gorredijk 

            

– maak € 10,00 over op rekening: 

           NL61 RABO 0330 9195 98  
           t.n.v. Stichting Streekmuseum Opsterland 
           o.v.v. Happy Bee Landscapes 
 

– Op 10 mei krijg je bericht of je werk is uitgekozen om deel te nemen aan de expositie; 

 

– Let op: elke ingestuurde foto van een kunstwerk moet minimaal 800 Kb en maximaal  
          1MB zijn! 
 

– Omdat de selectie op basis van de ingestuurde foto('s) gaat, is het belangrijk dat de 
           kwaliteit van de foto's goed is; 
  

– De ingezonden foto's mogen door het museum gebruikt worden voor publiciteit in en op 
           alle soorten media; 
 

– Het is mogelijk je werk te koop aan te bieden. Bij de expositie komt een prijslijst; 
 

– Museum Opsterlân rekent 20% provisie over verkochte kunstwerken; 

 

– De uitslag van de jury is bindend en staat niet ter discussie; 

 

– Deelname geschied op eigen risico en voor de totale periode van de expositie; 

 

– Tijdens de expositie zijn de werken door Museum Opsterlân verzekerd, tijdens het  
           transport dus niet, zorg daar eventueel zelf voor. De verkoopprijs is tevens het bedrag  
           waarvoor het werk verzekerd wordt. Komt het werk niet in de verkoop, vul dan wel een 
           bedrag bij de verzekerde waarde in. 

 

 

       

mailto:info@museumopsterlan.nl


INSCHRIJFFORMULIER 

 

Naam  

Adres  

Postcode/plaats  

Geb.datum  

Telefoon/mobiel  

Email  

Website  

 

Werk 

1 titel  

 discipline  

 techniek  

 materiaal  

 afmeting HxB (x D) 

 verkoop Ja: verkoopprijs: € 

  Nee: verzekerde waarde: € 

   

2 titel  

 discipline  

 techniek  

 materiaal  

 afmeting HxB (x D) 

 verkoop Ja: verkoopprijs: € 

  Nee: verzekerde waarde: € 

   

3 titel  

 discipline  

 techniek  

 materiaal  

 afmeting HxB (x D) 

 verkoop Ja/   verkoopprijs: 

  Nee, verzekerde waarde: 

 
 
  

 Ik schrijf me in en ga daarmee ik akkoord met de voorwaarden. 

 


