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OPEN ATELIERS 2180 

DEELNAMEFORMULIER ATELIERSROUTE 

 
Open Ateliers 2180 
Atelierroute + Finnissage 
za 27 en zo 28 apr 2019 en za 4 en zo 5 mei 2019 van 14 tot 17 uur (atelierroute) 
zo 5 mei 2019 om 18 uur (finissage) 
Cultuurstation Tracé + ateliers verspreid over Ekeren 
 
Bij de voorbereiding van de Erfgoeddag, met als thema ‘Hoe maakt u het?’ kwamen we tot de vaststelling dat er in 
Ekeren heel wat mensen artistiek of creatief aan de slag zijn. Jammer genoeg zijn de resultaten fysiek te zien in de 
omgeving. Daarom doen we een oproep naar alle kunstenaars en artiesten, maar ook mensen die met specifieke 
ambachten bezig zijn, om deze periode zijn of haar atelier open te stellen.  
 
Tijdens het weekend van 4 en 5 mei zijn alle ateliers te bezichtigen. De folders met plattegrond kan je bekomen via 
het centrale startpunt Cultuurstation Tracé. In Tracé loopt er ondertussen (van 27/4 tot 5/5) een 
groepstentoonstelling met minimum 1 werk van elke deelnemer.  Op zondag 5 mei vindt er om 18 uur nog een 
slotmoment plaats met alle deelnemers. 
 
DEELNEMER 
 

 
Naam kunstenaar:  
Adres kunstenaar: 
Telefoonnummer:  
Mail:  

 
ATELIER 
 

 
Adres atelier  
Straat + nummer: 
 
Activiteit  
Beschrijving van de creatieve activiteiten. 
Beschrijving van de kunstenaar(s). 
 

 
KUNSTWERK 
 

 
Elke deelnemer bezorgt 1 kunstwerk of object aan de organisatie voor de groepstentoonstelling in 
Cultuurstation Tracé. Beschik je over de nodige presentatiematerialen? (kader, sokkel…) 
      O Ja 
      O Nee 
 
Wij voorzien voor elke deelnemer een budget van €50 om bepaalde kosten te recupereren: 
- productiekosten (verf, doek, fotopapier, beitels… ) 
- presentatiekosten (kader, sokkel, print …) 
Gelieve kostenbonnetjes en/of facturen goed bij te houden. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij niets 
uitbetalen. Er worden geen gages of lonen uitbetaald. 
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TIMING 
 

 
De atelierroute vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 mei van 14 tot 17 uur. 
 
In Cultuurstation Tracé vindt er van 27 april tot 5 mei een groepstentoonstelling plaats van de deelnemers. Wij 
verwachten je om je werk af te leveren op donderdag 25 april 2019 in Cultuurstation Tracé. De werken 
worden opgesteld door medewerkers van Tracé. Bij het afleveren van je werk kan je richtlijnen geven naar de 
opstelling toe.  
 
U bent bij deze al van harte welkom op  
do 25/4 tussen 14 en 20 uur – Afleveren werk voor groepstentoonstelling 
zo 5/5 om 18:00 – Finissage in Cultuurstation Tracé 
wo 8/5 tussen 19.30 en 22 uur – Ophalen van het werk 
De officiële uitnodiging volgt nog. 
 

 
 
COMMUNICATIE 
 

 
Tekst en beeldmateriaal 
Er wordt een folder gemaakt met informatie over alle deelnemende ateliers en kunstenaars. Gelieve voor 18 
februari 2019 de volgende gegevens te bezorgen: 
- foto ateliers 
- foto kunstenaar(s) 
- beschrijving activiteit: welke discipline(s), palmares kunstenaar(s)… 
 
Kan je het evenement mee promoten? Laat ons weten hoeveel flyers en affiches je graag wenst te ontvangen: 
        O  aantal flyers:  

O  aantal affiches: 
 

 
 
Bij deze bevestig ik mee te willen werken aan Open Ateliers 2180. 

 
Naam + handtekening 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stuur dit formulier vóór donderdag 18/2 door naar cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be. 
 

Meer info: Cultuurantenne Ekeren, 252cc, Hof De Bist, Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren,  
tel. 03 292 67 36, cultuurantenne.ekeren@stad.antwerpen.be 
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