Aanmeldingsformulier
Wassenaarse Cultuurprijs 2018

Naam Inzender /Contactpersoon
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Geb.datum indien na 2/11/2000
E-mailadres

Meldt aan (gegevens van de kunstenaar, groep kunstenaars, organisatie
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mailadres
Uw relatie tot deze genomineerde

Waaruit bestaat de kunstuiting? Is het werk in werkelijkheid te zien of te horen en zo ja vanaf wanneer?

Waarom werd voor deze kunstuiting gekozen? Vertel hoelang u er al mee bezig bent en/of u er later mee door
zou willen gaan.

Deze prijs is een waarderingsprijs. Geef een zo uitgebreid mogelijke motivatie waarom u denkt dat het project of
specifiek werk in aanmerking komt voor de cultuurprijs 2018?
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Indien u de prijs wint, wat is dan het bestedingsdoel? (van toepassing als u zelf de kandidaat bent)

Toelichting: Bij te weinig ruimte kan worden verwezen naar los toe te voegen bijlagen.
NIET VERGETEN! U kunt u foto’s, beeldmateriaal, geluidsdragers etc. als bijlage insturen. Voor het inleveren van
digitaal te bekijken materiaal deze kunnen middels wetransfer worden opgestuurd naar onderstaand email adres.
Links naar websites/youtube/etc dienen digitaal te worden aangeleverd, dus niet als url in het aanmeldingsformulier
opnemen!
Voor het inleveren van kunstwerken zoals schilderijen, beelden etc. gelieve afspraak te maken.
Bij de uitreiking zal er een presentatie worden getoond, waarin ook uw inzending kan worden opgenomen. Hiervoor
dient u een digitale film aan te leveren van maximaal 1 minuut (of een aantal foto’s). Ook deze kunt u middels
wetransfer of op een USB stick aanleveren.
Ingezonden toelichting, foto’s, beeldmateriaal, geluidsdragers etc. worden opgenomen in ons archief en worden op
verzoek geretourneerd. Zonder toestemming van de eigenaar, zal het materiaal niet voor publicitaire zaken worden
gebruikt.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Dit formulier indienen voor 10 september 2018 :
Bestuur van de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs
p/a Storm van ’s-Gravesandeweg 20
2242 JH WASSENAAR
Mail:

WassenaarseCultuurprijs@gmail.com

Naam :
Plaats :
Datum:
Indien geboren na 2/11/2000
Naam ouder:

Handtekening:

Handtekening ouder:
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