1) Naast de verschillende culturele activiteiten van de feitelijke vereniging ’t alent, wordt in
2017 een eerste kunstkerstmarkt gehouden. Deze markt vindt plaats in cultuurhuis De Jack
Op te Amerstraat 1, Werchter, van 16/12/17 t.e.m. 17/12/17.
2) De organisator is de werkgroep “kunstkerstmarkt” binnen de culturele vereniging ’t alent.
3) Door inschrijving voor deze kunstkerstmarkt verklaar je dat je akkoord bent met
onderstaande afspraken en wordt je automatische lid van ’t alent. Het lidmaatschap van ’t
alent houdt geen verdere verplichtingen in.
4) De kostprijs voor deelname aan deze kunstkerstmarkt is afhankelijk van je vrijwillige inzet
voor/gedurende/na deze kunstkerstmarkt. Je inschrijvingsgeld voor beide dagen zonder een
bijdrage als helpende vrijwilliger is 60 euro. Wanneer je meehelpt aan minimum 2
vrijwilligerstaken, is je inschrijvingsgeld beperkt tot 20 euro.
5) Opgelet : elke deelnemer dient steeds als borg 100 euro te storten op het rekeningnummer
BE 81 844 0352495 24. Na de kunstkerstmarkt, je uitgevoerde vrijwilligerswerk(en),
terugbrengen geleend materiaal (in goede staat), wordt het teveel betaalde bedrag
teruggestort of cash overhandigd.
6) Vooraleer je borg te storten, informeer je bij kerstmarkt@talentwerchter.be en krijg je een
voorlopige plaats toegewezen. Deze plaats is pas definitief na storting van het verschuldigde
bedrag. Het tijdverschil tussen toewijzing plaats en storting borg is maximum 7
kalenderdagen. Best vermeld je bij overschrijving de nummer van je toegewezen plaats. Bij
niet tijdige storting vervalt je deelname automatisch.
7) Per kunstdiscipline worden slechts 2 kunstenaars toegelaten, daarom graag een omschrijving
in enkele zinnen van je gebruikte technieken, discipline, soort tentoonstellingsstukken enz.
8) Deelnemers van voorbije organisaties (2016-2017) van ’t alent kunnen slechts deelnemen
met een ‘vernieuwd aanbod van 80%’.
9) Er zijn 2 types van tentoonstellingpanelen voorzien : witte hardboardpanelen (grootte 1m²)
en draadgaas expo-tentoonstellingspanelen ( H185 x BR 100 cm). Opstelling : hardboardpanelen voor de middelste rijen, draadgaaspanelen langs de lengte-muren. Je stand zal 5
lopende meter hebben,U-vormige opstelling : 1-3-1 meter. Op de tentoonstellingspanelen
mag niet geschilderd, genageld,geniet e.d. worden. Draagcapaciteit van de panelen is max.
5kg/m.
10) De draadgaaspanelen zijn uitermate geschikt voor schilderijen, kaders en dergelijke
materialen. Een beperkt aantal ophanghaken voor deze panelen is aanwezig, je kan
reserveren bij je inschrijving. We bestellen steeds het max. aantal haken.
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11) Bij je inschrijving vermeld je de voorkeur van welke panelen. Indien je voorkeur niet meer
mogelijk is, berichten we je hierover.
12) Bij je inschrijving vermeld je het eventuele gebruik van 1 tafel (BR60xL220xH75), meerprijs is
5 euro voor beide dagen. Opgelet : hou er rekening mee dat je stand ongeveer 1 meter diep
is, in de middengang mag niet tentoongesteld worden. Deze middengang moet vrij blijven.
Op eenvoudige vraag ter plaatse stelt de organisatie ook max. 2 stoelen gratis per stand ter
beschikking.
13) De inschrijvingen worden afgesloten op 09/12/17 of bij volzet. Indien niet alle plaatsen volzet
zijn op 10/12/17 kan er via mail bevestigd worden en contant betaald bij installatie. Je brengt
de uitgeprinte mail mee tijdens de installatie (=inschrijvingsbewijs).
14) Vermits er 2 installatie-dagen zijn, laat je een berichtje welke dag je komt installeren.
15) De installatie kunstkerstmarkt in de grote zaal kan doorgaan vanaf 13u30 op 15/12/17.Kom
je niet voor 14u30 opdagen zonder verwittigen, verlies je de plaats. Er volgt geen
terugbetaling van het gestorte bedrag.
16) Op 15/12/17 vanaf 14u31 kunnen de niet gebruikte plaatsen ingenomen worden zonder
voor-inschrijving(enkel voor installateurs van vrijdag). De borg dient contant betaald aan de
organisatie, je ontvangt hiervoor een bewijs.
17) De eerste installatie-dag eindigt omstreeks 18u00. De tweede installatie-dag zal op
zaterdagmorgen starten om 9u30 en eindigt om 12u00. Ook hier : wie niet tijdig(10u00)
opdaagt en niet verwittigt, verliest zijn plaats.
18) Er wordt een reserve-lijst opgesteld voor deelnemers die te laat waren met hun
inschrijvingen. Deze kunstenaars worden eerst gecontacteerd bij niet tijdig opdagen
ingeschreven standhouders.
19) Op 16/12/17 omstreeks 13u00 is er een officiële opening van deze eerste kunstkerstmarkt.
20) Je stand richt je in volgens ‘kerstsfeer’. Zelf aangepast verkleed in “kerstkledij met dito
attributen “ , levert je 1 talent (drankbon)per stand op.
21) De mooist ingerichte stand levert 5 talenten op. Een jury bepaald elke dag bij aanvang van de
kunstkerstmarkt de winnaar.
22) Op 16 en 17/12/17 zal de kunstkerstmarkt openen omstreeks 14u00 voor iedereen.
23) Sluitingstijd op beide dagen is voorzien omstreeks 21u00.
24) ’t alent is niet verantwoordelijk voor het naleven van de onderlinge financiële afspraken bij
verkoop van je werken.
25) Bij gebruik van een gereserveerde tafel, installeer je deze zelf (afhalen van de
verzamelplaats in cultuurhuis) op de toegewezen plaats. Na de kunstkerstmarkt breng je
deze tafel en de eventueel gebruikte stoelen terug op verzamelplaats.
26) Bij de opstelling langs de muren is er beperkte electriciteit : wil je hiervan gebruik maken,
zorg je zelf voor reglementaire voorzieningen en verlengkabel 5m. Vergeet dit niet aan te
vragen bij je inschrijving. Maximum verbruik is 500 W.
27) Er wordt ook electriciteit voorzien bij de binnenste rijen kunstkerstmarkt. Ook hier is er een
maximum verbruik van 500 W, je zorgt zelf voor reglementaire voorzieningen en
verlengkabel 5 m. Vergeet niet electriciteit aan te vragen bij je inschrijving.
28) Stroomgroepen of dergelijke zijn in het cultuurhuis verboden.
29) Enkel de geluidsinstallaties van de organisatie is toegelaten, andere muziek dan van de
organisatie is niet toegelaten.
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30) Verkoop van voedingsproducten, dranken ,e.d. enkel voor onmiddellijk verbruik, is niet
toegestaan voor de deelnemers. De organisatie verkoopt versnaperingen,wintersoep,warme
en koude dranken, belegde broodjes aan democratische prijzen.
31) Consumeren van drank en eten is enkel in de foyer van het cultuurhuis toegestaan, niet in de
grote zaal.
32) Honden, katten of huisdieren zijn niet toegelaten in de grote zaal. De eigenaar van deze
dieren is steeds verantwoordelijk voor eventuele schade aan tentoongestelde werken.
33) Na afloop van de kunstkerstmarkt ruim je dagelijks je eigen standplaats op en schakel je de
electrische aansluiting van je stand uit. Je ontruimt pas je stand na de voorziene
openingsuren. Vroeger ontruimen dan deze afspraak, kan je borg kosten.
34) Ontleend materiaal niet terug binnen brengen bij afloop, wordt financieel afgehouden van je
borg.
35) Drank en verbruik zal met de munt ‘talent’ betaald worden. Iedereen betaald met deze
munten (bezoekers, maar ook deelnemers/vrijwilligers). Alle medewerkers en standhouders
kunnen deze ‘talenten’ aan goedkoper tarief aankopen voor zichzelf. Doorverkoop van de
talent-munt is verboden, er kunnen geen munten omgewisseld worden naar contant geld.
36) Alle deelnemers, medewerkers zullen een badge ‘t alent’ ontvangen. Gelieve deze bij afloop
aan de organisatoren terug te bezorgen.
37) De foto’s, films die (op)genomen worden door de vrijwilligers van ’t alent, komen terecht op
onze website www.talentwerchter.be en de Facebook-pagina van ’t alent. Onze fotograaf zal
herkenbaar zijn aan onze badge.
38) De persverantwoordelijke is Maurice Heymbeeck.
39) ’t alent stelt alles in ’t werk om dit event vlot te laten verlopen. De organisatie kan daarom
niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en diefstal,zowel binnen in
cultuurhuis De Jack Op als op de parking.
40) Voor deze activiteit hebben we uiteraard verschillende vrijwilligers nodig. Indien jij, je
partner, sympathisant, vriend, enz. wil inspringen, contacteer Maurice Heymbeeck
(verantwoordelijke planning). Enkele voorbeelden van vrijwilligerswerk : afhalen en
terugbrengen tentoonstellingsmateriaal/installatie tentoonstellingspanelen/installatie
foyer/tappen en broodjes smeren/ opruimen café en zaal/ toezicht
markt/parking/wintersoep maken enz…
41) Elke opgegeven vrijwilliger wordt verzekerd door de vrijwilligersverzekering van ’t alent.
42) Je werken kunnen verzekerd worden (enkel buiten de tentoonstellingsuren en geen
kunstwerken die buiten staan). De nodige formulieren moeten voor 05/12/17 ingevuld
toegestuurd worden aan Maurice Heymbeeck. Een meerprijs van 5 euro/stand wordt dan
van je borg afgehouden.
43) Omwille van de brandveiligheid dienen de middengangen vrij te blijven. Gebruik van kaarsen,
theelichtjes e.d. is verboden in de grote zaal.
44) Suggesties omtrent een volgende organisatie ? Laat een berichtje achter via
info@talentwerchter.be of aan een medewerker van ons team.
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