JARDIN DE FAIR: deelnameformulier
Editie 2021

Inschrijven voor editie 2021 van Jardin de Fair kan door ons onderstaande gegevens te
bezorgen. Dat kan per mail naar jardindefair@guislain.broedersvanliefde.be of per post naar
P.C. Dr. Guislain
Jardin de Fair
t.a.v. Filip De Meyer
Fr. Ferrerlaan 88A
9000 Gent.
U kan ook het online inschrijvingsformulier gebruiken dat u vindt op www.jardindefair.be.
1.
2.

Naam kunstenaar (deze naam vermelden we in de catalogus)
Duidelijke contactgegevens: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres
Om uw privacy te beschermen, gebruiken we deze gegevens alleen in functie van de
tentoonstelling. We geven ze niet door aan anderen.

3. Titel van het kunstwerk (deze titel vermelden we in de catalogus)
4. Beschrijving
-

gebruikt materiaal
voor ruimtelijk beeldend werk: formaat, inschatting weersbestendigheid
als uw werk al klaar is graag een schets of foto

5. Korte toelichting (link met het thema, …)
6. Wilt u iets bijdragen (bv. uitleg, performance, workshop, …), dan vermeldt u het hier.
We zullen u contacteren om verdere afspraken te maken.
7.

Geef aan of uw interesse hebt om deel te nemen aan de veiling. Alleen kunstwerken die
getoond worden op Jardin de Fair kunnen deelnemen. Er volgt later nog een
inschrijvingsformulier voor.

8.

Eens we al deze gegevens hebben ontvangen, zullen we uw inschrijving en deelname
nog bevestigen; we bezorgen u dan ook een technische fiche met een aantal praktische
aandachtspunten en afspraken. Als u bevestiging krijgt, dan bent u meteen ook
uitgenodigd voor de opening op 1 oktober en de finissage op 31 oktober.
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