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Het festival wordt georganiseerd door Café de Klomp Het festival wordt georganiseerd door Café de Klomp 
en wordt gehouden op: zondag 26 juli en 2 en 9 augus-en wordt gehouden op: zondag 26 juli en 2 en 9 augus-
tus van 11.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Centrum Etten-Leur, op en rond de Markt e.o.Locatie: Centrum Etten-Leur, op en rond de Markt e.o.
Voor deelname en spelregels: zie hieronder.Voor deelname en spelregels: zie hieronder.

JA, ik doe mee aan het schilderfestival

Naam

Tel.nr.

E-mail adres

Ik ben aanwezig:
  Alle zondagen van 11.00 tot 16.00uur
  Zon 26 juli      Zon 26 juli      Zon 2 augustus      Zon 2 augustus      Zon 9 augustus  Zon 9 augustus
  Ik heb de spelregels gelezen en ga hiermee akkoord

DE SPELREGELS
 Het festival speelt zich af op en in de directe omgeving van de 

Markt in Etten-Leur. Deelname aan het festival is gratis.
 Alle deelnemers krijgen ter herinnering een aandenken voor de 

deelname.  Een deskundige jury beoordeelt na afl oop van het 
festival alle werken.  Aan de kunstenaars van de 3 best beoor-
deelde werken zal een prijs worden overhandigd na afl oop van 
de expositie.   Onderwerp van de te vervaardigen schilderijen 
zijn objecten of situaties in het centrum.  De kunstenaar zorgt 
zelf voor zijn/haar materialen.  Keuze van locatie en onderwerp 
zijn vrij met restrictie van lokale bepalingen.  Er dient zonodig 
rekening gehouden te worden met de richtlijnen van het RIVM in 
verband met de Corona-maatregelen.  De vervaardigde kunst-
werken worden na het festival ingeleverd ivoor de tentoonstelling 
begin september.  De kunstenaars doen in principe afstand van 
de vervaardigde kunstwerken ten behoeve van de veiling begin 
september.  De opbrengst van de veiling gaat naar een goed 
doel in Etten-Leur.  Niet verkochte kunstwerken gaan na de 
expositie en veiling retour naar de desbetreffende kunstenaar.
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