Beste deelnemer,
hierbij ontvangt u de definitieve bevestiging van deelname aan de Karel
Vermeeren Kunstmarkt. De zesde editie vindt plaats op zondag 5 juli op
het Wilhelminaplein in Eindhoven.
Conform de ambitie van de Karel Vermeeren Stichting en mede naar
aanleiding van de evaluatie onder de bezielende leiding van het nieuwe
Kollektief Eindhovense Kunsten (KEK-040!) is de markt tweemaal zo groot
als in de afgelopen vijf jaar, en voor het eerst georganiseerd in
samenwerking met KEK-040! dat de markt in 2016 overneemt. We
hebben het Karel Vermeeren Plantsoen verlaten omdat door herinrichting
de ruimte ernstig is beperkt.
De markt vindt plaats tussen 12.00 en 17.00 uur. Er staan 58 kramen
opgesteld. Sommige deelnemers gebruiken samen één kraam. U kunt
deze inrichten tussen 10.00 en 11.45 uur. Om 11.45 uur dienen alle
auto’s van het plein weg te zijn. Er is (gratis) parkeergelegenheid achter
het VB&T-pand op het Wilhelminaplein. Voor de parkeerplaatsen rondom
het plein moet worden betaald. Om 17.00 uur geven wij een informele
borrel in het pand. De kramen dienen te worden ontruimd na 18.00 uur,
waarna ze worden afgebroken.
De kramen zijn vrij en worden gratis aangeboden onder het motto ‘wie het
eerst komt die het eerst maalt’. Elke kraam is voorzien van twee stoelen.
Als u werk wilt ophangen, dient u daar zelf voorzieningen voor te treffen
want er is geen rek aanwezig. Elke kraam is voorzien van een A4 met het
KEK-040!-logo en de naam van de kunstenaar.
Wij streven naar een muzikale omlijsting die wordt verzorgd door
straatmuzikanten. De horecazaken op het Wilhelminaplein hebben hun
terrassen buiten staan. In combinatie met goed weer leidt een en ander
hopelijk tot een ‘Montmartre-achtige’ sfeer in de Bergen, minimaal voor
wat betreft de gezelligheid.
Als organisatie willen wij u hartelijk bedanken voor deelname aan de
Kunstmarkt, en u veel plezier en succes wensen op zondag 5 juli. Mocht u
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hans Matheeuwsen:
06-31791654 of via h.matheeuwsen@ed.nl.
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