
        
  

Beste kunstenaar, 

Graag nodigen we je uit voor deelname aan het internationale Kunstfestival 2023 in Gennep  
Jaarlijks worden gerenommeerde kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland uitgenodigd om hier 
aan deel te nemen.  
Eerdere edities hebben jaarlijks plaatsgevonden vanaf 2016 en waren heel succesvol.  
Dit jaar wordt dit festival in de historische kern van Gennep in 2023 alweer voor de zesde keer 
georganiseerd en wel op zaterdag 24 juni van 11.00-17.00 uur.  
Het Kunstfestival is een samenwerkingsverband tussen Museum het Petershuis en Stichting  
SumMmertime. 
 
Wat bieden wij: 

• aankondigingen via grote reclameborden, affiches en flyers; 
• aankondiging via diverse (regionale) media; 
• je kunt je presenteren op de websites van Stichting SumMmertime en Museum het Petershuis 

met je CV en foto’s van je werk; 
• een digitaal affiche voor je eigen klantenbestand; 
• een mooi en divers aanbod van verschillende kunstvormen;  
• catering voor deelnemende kunstenaars wordt verzorgd; 
• een marktkraam van 4 meter breed met een plateau van ca. 1 meter, achter- en bovenzeil; 
• Stichting SumMmertime verzorgt een entertainmentprogramma met o.a. live optredens en 

stand-up comedians; 
• de locatie is makkelijk bereikbaar en doorlopend gratis toegankelijk. 

 
Wil jij meedoen aan dit festival, stuur dan het door jou ondertekende inschrijfformulier zo spoedig 

mogelijk in, maar uiterlijk 31 maart. Dit kan via het volgende E-mailadres: 

kunstfestival2023gennep@gmail.com. Wij ontvangen graag een viertal actuele foto’s (grootte 

minimaal 1Mb), beschrijving van het werk en een kort cv.  

De ballotagecommissie beoordeelt de ingezonden foto’s. Wij willen garant staan voor voldoende 

diversiteit en kwaliteit. 

 

Als de deelname is goedgekeurd ontvang je daarvan een bevestiging met daarbij een betaalverzoek.  

De kosten voor deelname bedragen € 45,-  en dienen binnen drie weken na het bericht van de 

ballotagecommissie te worden voldaan op rekeningnummer NL 71 RABO 0160 1496 57 ten name van 

Stichting SumMmertime Gennep  o.v.v. deelname Kunstfestival.  

Ook als de deelname niet gehonoreerd wordt ontvang je hiervan bericht. 
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Inschrijfformulier Kunstfestival Gennep, 24 juni 2023 
 
E-mail: kunstfestival2023gennep@gmail.com 
tel. 06-17067987, Louis Storms, coördinator Museum Het Petershuis 
 
Contactgegevens deelnemer: 
 

Naam  

Straat  

Postcode + woonplaats  

Telefoon  

Mobielnummer  

Emailadres  

Website  

 
Mijn werk bestaat uit: 
 

 Schilderkunst  

   

 Glaskunst  

   

 Objecten  

   

 Anders  

   

 
Ik neem deel aan dit kunstfestival (graag uw keuze aankruisen) 
 

 ik maak gebruik van een buitenruimte mèt kraam voorzien van dak , achterwand (zeil) 

 ik maak gebruik van een buitenruimte zónder kraam; 10-15m2 

 ik zou graag gebruik willen maken van een binnenruimte  ( beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar); 10-15m2 

 Ruimte naast de kraam om te demonstreren 

 
Het inschrijfformulier graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór 31 maart volledig ingevuld  
verzenden naar het emailadres kunstfestival2023gennep@gmail.com 
 
U ontvangt in de loop van mei informatie over de definitieve locatie met nummer en verdere 
informatie. 
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