VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
GROENE HART KUNSTPRIJS 2019

DE 11E GROENE HART KUNSTPRIJS 2019
THEMA: “WATER; VRIEND EN VIJAND”

BELANGRIJKE DATA:

Inschrijven én betalen uiterlijk zondag 18 augustus 2019.

Inleveren kunstwerken, zaterdag 28 september 2019, 10 - 15 uur

Uitreiking Groene Hart Kunstprijs 2019 (juryprijzen), vrijdag 18 oktober 2019, 20 uur

Uitreiking GHK Bezoekers Publieksprijs 2019, zondag 10 november 2019, 16 uur

Uitreiking GHK Online Publieksprijs 2019, zondag 10 november 2019, 16 uur

Uitreiking Groene Hart Kunstprijs voor de Jeugd, zondag 17 november 2019, 14 uur

Expositie kunstwerken: zaterdag 19 oktober tot en met vrijdag 29 november 2019

Ophalen kunstwerken, zaterdag 30 november 2019, 10 – 15 uur.
Gedurende de expositieperiode kunnen de kunstwerken niet worden opgehaald!

Locatie: Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59, 2421 LB Nieuwkoop
__________________________________________________________________________________

Kunstprijzen 2019.
Er zijn 3 verschillende kunstprijzen:
1.
Groene Hart Kunstprijs 2019 (juryprijzen),
bestaande uit een 1e prijs, 2e prijs en 3e prijs, en 2 eervolle vermeldingen.
Noot: Er wordt bij de toekenning van de juryprijzen géén onderscheid meer gemaakt tussen
professionele en amateur-kunstenaars.
De 1e prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.000, de 2e prijs € 1.000 en de 3e prijs € 500.
Aan de eervolle vermeldingen is geen geldbedrag verbonden.
2.
GHK Bezoekers Publieksprijs 2019, bestaande uit een bedrag van € 500.
3.
GHK Online Publieksprijs 2019, bestaande uit een bedrag van € 500.
Aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 is tevens een Jeugdproject verbonden: het Groene Hart Kunst
Jeugdproject met de Nieuwkoopse basisscholen (zie blz. 4 hieronder)
Expositie.
Expositie van de kunstwerken vindt plaats in het Koetshuis van Galerie en Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam,
Nieuwveenseweg 59 te Nieuwkoop en duurt van zaterdag 19 oktober tot en met vrijdag 24 november 2019.
De opening vindt plaats op vrijdagavond 18 oktober 2019, om 20 uur.
De expositie sluit op vrijdagavond 29 november om 17 uur.
Openingstijden zijn op donderdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur; op zondag van 13 tot 17 uur.
Prijsuitreikingen.
De uitreiking van de 1e, 2e en 3e Groene Hart Kunstprijzen (juryprijzen) vindt plaats op vrijdag 18
oktober 2019, om 20 uur. De expositieruimte is dan geopend vanaf 19 uur.
De uitreiking van de beide GHK Publieksprijzen vindt plaats op zondag 10 november 2019, om 16
uur.
De feestelijke opening van de expositie van de voor het Jeugdproject gemaakte klassikale kunstwerken
vindt plaats op zondag 17 november 2019, om 16 uur
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1. Deelname aan de kunstcompetitie Groene Hart Kunstprijs 2019 staat open voor zowel
professionele als amateur-kunstenaars van 18 jaar en ouder die wonen en werken in Nederland.
2. Alle (toegelaten) deelnemers dingen automatisch mee naar de GHK Bezoekers Publieksprijs.
3. Alle (toegelaten) deelnemers kunnen meedingen naar de GHK Online Publieksprijs, en wel door
middel van plaatsing van een foto van het door hen ingeleverde kunstwerk op de website van de
Groene Hart Kunstprijs 2019 (www.groenehartkunst.nl)
Noot: Over de verdere gang van zaken ontvangt u dan t.z.t. nadere informatie. U moet in ieder
geval op de inleverdag, zaterdag 28 september 2019, over een goede, digitale foto van uw in te
leveren kunstwerk beschikken.
4. Per deelnemer is de deelname beperkt tot één kunstwerk.
5. Aan de kunstcompetitie kunnen in totaal ca. 150 kunstwerken deelnemen. Het precieze aantal
uiteindelijk geplaatste werken is echter mede afhankelijk van de soort en afmetingen van de
ingediende kunstwerken.
6. Maximale afmeting van platte kunst (schilderijen, e.d.) is 125 cm hoog en 125 cm breed, inclusief
lijst. (Lijst is echter niet verplicht). Het kunstwerk moet altijd door de kunstenaar zélf zijn
voorzien van een solide ophangsysteem.
Maximale afmeting van driedimensionale kunst is 75 cm hoog, 50 cm diameter. Voor klein
beeldhouwwerk of keramiek zijn sokkels aanwezig.
In geval van wat groter beeldhouwwerk, of ruimtelijke objecten, dient - in verband met maximaal
beschikbare ruimte - met de Stichting te worden overlegd (per email, info@groenehartkunst.nl).
Er kunnen – in beperkte mate – ook buitenobjecten worden geplaatst.
7. Het in te zenden kunstwerk dient te voldoen aan het thema: “Water: Vriend en Vijand” en dient
speciaal voor dit thema te zijn vervaardigd. Zie www.groenehartkunst.nl voor een toelichting op
het thema. De relatie tussen kunstwerk en thema dient door de kunstenaar nader te zijn
gemotiveerd (zie punt 14).
Kunstwerken die niet aan dit thema voldoen en/of die niet speciaal voor dit thema zijn
vervaardigd en/of van vóór 2019 stammen zijn van deelname uitgesloten.
8. Aanmelding voor deelname geschiedt - bij voorkeur - door inschrijving via onze website
www.groenehartkunst.nl.
Noot: als u via de website inschrijft raden wij u aan om het ingevulde formulier, vóórdat u het
gaat verzenden, éérst op uw eigen computer op te slaan en pas daarna via internet te verzenden.
9. Mocht downloaden/invullen van het website formulier écht niet lukken dan kunt u – via het
contactformulier op de website – een inschrijfformulier in Word opvragen. Deze kunt u dan na
invulling (als bijlage) per email retourneren aan info@groenehartkunst.nl.
10. Voor de onder punt 8 en 9 bedoelde inschrijving zijn voorlopig slechts summiere gegevens
nodig: uw naam en verdere gegevens, uw opleiding, prof of amateur, soort kunstwerk en de (circa)
afmetingen daarvan.
11. Het inschrijfgeld voor deelname aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 bedraagt € 30 (Euro dertig).
Overmaking dient te geschieden naar bankrekening IBAN nr. NL68 RABO 0300 3723 29 t.n.v.
Stichting Kunstpromotie Groene Hart, Nieuwkoop.
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12. De sluitingsdatum voor inschrijving én betaling van het inschrijfgeld is zondag 18 augustus 2019.
Inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
U krijgt géén aparte bevestiging van uw inschrijving: indien u tijdig heeft betaald kunt u ervan
uitgaan dat u bent ingeschreven.
13. In de loop van september ontvangen degenen die tijdig hebben ingeschreven én betaald van ons
het verzoek om - op de website van Groene Hart Kunst - hun inschrijving te completeren met de
volledige gegevens en titel van het gemaakte kunstwerk, de verkoopprijs (indien van toepassing)
én – verplicht - de motivering (max. 300 tekens) over de relatie tussen kunstwerk en thema.
Noot: wij raden u aan om het aldus op de website ingevulde formulier, vóórdat u het gaat
verzenden, éérst op uw eigen computer op te slaan en pas daarna via internet te verzenden. Een
tweede (volledig ingevuld) exemplaar van dat formulier moet door u namelijk op zaterdag 28
september 2019, samen met het kunstwerk, worden ingeleverd (zie punt 14 en 15).
14. Inleveren van het kunstwerk dient te geschieden op zaterdag 28 september 2019, tussen 10
en 15 uur, bij Galerie en Beeldenpark Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 te
Nieuwkoop.|
Het kunstwerk moet zijn gesigneerd en gedateerd, en aan de achter/onderkant te zijn voorzien van
uw naam/adres en de titel van het werk.
15. Tevens dient bij inlevering op zaterdag 28 september 2019 door u een tweede exemplaar te
worden meegenomen van het door u conform punt 12 volledig ingevulde inschrijfformulier.
16. Indien er méér inschrijvingen zijn dan kunnen worden geplaatst (zie punt 5) vindt ballotage plaats
in de week na inname, mede aan de hand van de onder punt 6 en 7 vermelde criteria. Bij afwijzing
ontvangt de kunstenaar bericht. Er wordt door de jury geen schriftelijke motivering van de
afwijzing verstrekt.
17. Ook indien het in punt 5 genoemde maximum aantal niet wordt overschreden vindt een eerste
ballotage door de jury plaats aan de hand van de onder punt 6 en 7 vermelde criteria. Bij afwijzing
van het werk ontvangt de kunstenaar bericht. Er wordt door de jury geen schriftelijke motivering
van de afwijzing verstrekt.
18. In de onder punt 16 , 17 en 22 genoemde gevallen vindt geen terugbetaling van inschrijfgeld
plaats.
19. Voor de toekenning van de Groene Hart Kunstprijs 2019 worden de kunstwerken beoordeeld door
een deskundige jury. Het oordeel van de jury is bindend. Met uitzondering van het juryrapport
voor de winnaars van de 1e, 2e en 3e prijs en de 2 eervolle vermeldingen, wordt door de jury geen
rapportage verstrekt inzake de beoordeling van de ingediende kunstwerken.
20. Het publiek - de bezoekers van de tentoonstelling - bepaalt wie de winnaar van de GHK Bezoekers
Publieksprijs is. Wekelijks worden hiervan de tussenstanden bijgehouden, op de website van de
Groene Hart Kunstprijs 2019, www.groenehartkunst.nl.
21. De verkiezing van de winnaar van de GHK Online Publieksprijs wordt bepaald door online
stemming door het publiek via de website van de Groene Hart Kunstprijs 2019:
www.groenehartkunst.nl. Ook hiervan worden wekelijks de tussenstanden bijgehouden.
22. Bij deelname aan de GHK Bezoekers Publieksprijs en/of GHK Online Publieksprijs is het niet
toegestaan om uw deelname te koppelen aan liefdadigheid, giften, sponsoring, in welke vorm dan
ook, op straffe van uitsluiting. Uitsluiting van deelname geschiedt ook indien blijkt dat er – al of
niet met medewerking van de deelnemer en op welke wijze dan ook - wordt gemanipuleerd met
schriftelijke en/of digitale stemmen.
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23. Door deelname aan de kunstcompetitie verleent de kunstenaar aan de Stichting Kunstpromotie Het
Groene Hart toestemming om afbeeldingen van het kunstwerk zonder vergoeding te benutten voor
PR-doeleinden ten behoeve van de Stichting.
24. Het kunstwerk dient door de kunstenaar zélf - of iemand namens de kunstenaar - te worden
aangeleverd (zaterdag 28 september) en opgehaald (zaterdag 30 november), telkens van 10 tot 15
uur.
25. De kunstwerken zijn niet verzekerd voor, tijdens en/of na de expositie bij Galerie en Beeldenpark
Hoeve Rijlaarsdam en verblijven daar geheel voor risico van de deelnemer.
26. Tenzij u in het inschrijfformulier heeft aangegeven dat uw kunstwerk niet te koop is, gaat u
akkoord met de verkoop van uw kunstwerk door de Stichting Kunstpromotie Groene Hart, de
organisator van de Groene Hart Kunstprijs kunstcompetitie. In het geval van verkoop wordt 30%
(dertig procent) op de door u genoemde verkoopprijs ingehouden. Deze 30% komt geheel ten
goede aan de Stichting.
27. Tenzij verkocht, dient na afloop van de expositie het kunstwerk weer bij Galerie en Beeldenpark
Hoeve Rijlaarsdam te worden opgehaald, en wel op zaterdag 30 november 2019 van 10 tot 15 uur.
28. Kunstwerken die – ondanks schriftelijke waarschuwing (waaronder ook email wordt verstaan) –
niet voor 31 december 2019 zijn opgehaald mogen door de Stichting worden vernietigd of
anderszins over worden beschikt. Er vindt géén vergoeding aan de kunstenaar plaats.
Groene Hart Kunst Jeugdproject 2019
Het Jeugdproject 2017 was een groot succes: leerlingen, scholen, meewerkende kunstenaars én
publiek waren dol enthousiast over het gepresenteerde resultaat. Alle reden dus om in 2019 dit project
weer te herhalen. Alle 12 basisscholen in de gemeente Nieuwkoop worden weer uitgenodigd om hun
groepen 6/7 weer een klassikaal kunstwerk te laten vervaardigen, nu naar het thema van de Groene
hart Kunstprijs 2019.
Elke groep/basisschool krijgt een “eigen” kunstenaar, afkomstig uit verschillende kunstdisciplines,
toebedeeld, die in de periode medio oktober/medio november met de groep aan de slag gaat.
De kunstwerken (1 per groep/school) worden beoordeeld door een professionele jury.
Het GHK Jeugdproject 2019 kent - op verzoek van de scholen - geen prijswinnaars: alle leerlingen
worden mét de door hen gemaakte kunstwerken op zondagmiddag 17 november 2019, 14 uur, in het
zonnetje gezet!
Ook deze werken worden in Hoeve Rijlaarsdam tentoongesteld, en wel van zondag 17 november tot
en met zondag 1 december 2019; (niet op ma, di en wo).
Heeft u als kunstenaar (woonachtig in Nieuwkoop en omgeving) belangstelling om aan dit project mee
te doen, dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Kunstpromotie Groene Hart, via
info@groenehartkunst.nl
Voor deze deelname wordt (met uitzondering van materiaalkosten) geen vergoeding verstrekt.
Acceptatie voorwaarden
* Door inschrijving voor/deelname aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 gaat u akkoord met deze
deelnamevoorwaarden.
* Door inschrijving voor/deelname aan de Groene Hart Kunstprijs 2019 gaat u tevens akkoord met het
opnemen, gebruiken, verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in het GHK
Privacy Protocol 2018. Gebruik voor nadere informatie deze link:
https://groenehartkunst.nl/wp-content/uploads/GHK-privacy-protocol-2018-08-08-2018.pdf
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