Aanmeldingsformulier voor de Algemene Tentoonstelling 2020 van het
Quiltersgilde
[Invullen in blokletters a.u.b.]
Achternaam .........................................................................................................................................................................v/m
Roepnaam ..................................................................................................... Voorletters ....................................................
Straat + nr. ...................................................................................................... Tel. nr. ............................................................
Postcode ...................................................................... Woonplaats .......................................................................................
E-mail ....................................................................................................................... Lidmaatschapsnummer .......................
schrijft zich in voor de Algemene Tentoonstelling woensdag 26 t/m zaterdag 29 augustus 2020, Hart van
Holland, Nijkerk. Het thema voor 2020 is ONTMOETING.
Mijn quilt is een *]
themaquilt
algemene quilt
Wilt u uw themaquilt aanmelden voor het beeldmerk van de Tentoonstellling dan moet deze voor 1 februari 2020 worden
aangemeld. De quilt dient dan ook klaar te zijn. Ieder lid mag maximaal twee quilts aanmelden voor de tentoonstelling, één
binnen het thema en één algemene. Per quilt moet een apart aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Maximaal één van de
aanmeldingen zal, mits geselecteerd, worden geëxposeerd op de Algemene Tentoonstelling.
Beschrijving van de quilt
Titel van de quilt .............................................................................................. Voltooid in: .....................................................
Afmetingen breedte [max. 225 cm]: ......................... ..cm
hoogte [max . 225 cm]: ......................... ..cm
De maximale maat per quilt is 225 x 225 cm en de quilt mag in omtrek niet kleiner dan 300 cm zijn.
Techniek *
Patchwork
hand / machinaal / beide
Quiltwerk
hand / machinaal / beide/longarm door…………………..
Overige technieken en materialen: ............................................................................................................................................
Copyright *]
De quilt is gemaakt n.a.v. een cursus of workshop:

ja

nee

Indien ja:

welke docent?
....................................................................................................................................................................................................
De quilt is gemaakt n.a.v.:
patroon

eigen ontwerp

De quilt is gemaakt n.a.v. een afbeelding [boek, tijdschrift, foto, kaart etc. *]:

ja

nee

Indien ja: naam auteur,

fotograaf, ontwerper, inspiratiebron?
....................................................................................................................................................................................................
Is de eigenaar van het patroon / ontwerp / afbeelding om toestemming gevraagd de quilt te exposeren?
ja

nee

NB: Het Quiltersgilde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige en/of onjuiste gegevens m.b.t. copyright

Groepsquilt
Bij een groepsquilt graag vermelden hoeveel personen hebben meegewerkt en de naam van de quiltgroep.
....................................................................................................................................................................................................
In maximaal 20 woorden kunt u hieronder iets noteren over uw quilt t.b.v. de catalogus.
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
De tentoonstellingscommissie behoudt zich het recht voor de tekst aan te passen.

Verzekeringswaarde [€ 250,- per m2] = ........................... m2, dus totaal € ...........................
Ondergetekende verklaart dat de aangemelde quilt niet eerder op een grote tentoonstelling in Nederland [categorie A1, meer dan 100
quilts] is geëxposeerd.

Stuur dit ingevulde formulier per post met twee foto’s aan de tentoonstellingscommissie. Eén foto van de totale quilt en één
detailfoto. Zorg voor goede kwaliteit foto’s (minimaal formaat van 13x18 cm) daar zij worden gebruikt voor de selectie én eventueel
voor de catalogus.

Adres Algemene Tentoonstelling:
Tentoonstellingscommissie ,Colijnweg 8, 8251 PK Dronten.
U kunt insturen tot 3 mei 2020.
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de inzendvoorwaarden (zie website Quiltersgilde), mag uw quilt
gefotografeerd worden t.b.v. publicatie, uitgaven en website van het Quiltersgilde en mogen de gegevens worden opgeslagen in het
fotoarchief. Indien uw quilt geselecteerd wordt ontvangt u te zijner tijd de uitgebreide inzendvoorwaarden.

Datum ……………………………………………… Handtekening ...........................................................................................................

*] aankruisen wat van toepassing is

