Volwassenenatelier ’t Kratje organiseert
"Kunst & Creatief" - Open-Art shop - praktische info

Naar jaarlijkse traditie wordt in het weekend van 22 en 23 juni 2019 het
Opendeurweekend van Volwassenenatelier ’t Kratje vzw georganiseerd.
Door het grote succes van afgelopen jaren willen we deze stunt nogmaals herhalen
en organiseren we opnieuw een "Kunstige en Creatieve Open-Art Shop 2.0" en
"Ambachtenmarkt". Een kunstmarktje zoals we dat vroeger ook enkele malen
georganiseerd hebben.

Hier al wat praktische informatie:
- De markt gaat door aan het Vormingscentrum, Gasthuisstraat 7, 2990
Gooreind-Wuustwezel op zondag 23 juni 2018 van 11.00u tot 17.00u.
- De voorinschrijving bedraagt €30, waarvan €20 waarborg die u wordt
terugbetaald als u het terrein opgeruimd verlaat na afloop van de Open-Art
shop.
- U kan beginnen opstellen vanaf 9.30u. Uw auto wordt enkel toegelaten op
het terrein om te lossen en te laden. Daarna kan u parkeren op de
aangeduide parkeerplaats. Vanaf 10.45u mogen er geen auto’s meer op het
terrein.
- U meldt zich bij één van onze medewerkers aan, u kan ons wel herkennen.
- Iedere standhouder krijgt een nummer, en bij aanmelding krijgt u een plan
met daarop alle standplaatsen en nummers.
- Elke standhouder zorgt zelf voor tafel, stoelen, tent,… Al wat u denkt nodig
te hebben om een kraam op te stellen. De deelnemers die elektriciteit
wensen, mogen dit voordien melden, dan wordt het voorzien.
- U krijgt 2 drankbonnetjes, waarmee u in de kraam van ’t Kratje terecht kan.
- Om 16.00u sluiten we de markt. U breekt de standplaats terug af en geeft
aan onze medewerkers door als alles is opgeruimd. Bij het verlaten van het
terrein krijgt u de waarborg terugbetaald.
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Contactgegevens:
Voor dringende vragen kan u terecht via e-mail op tentoonstellingen@kratje.be (tot
de avond voordien) of op GSM 0499 39 22 33 (de dag zelf) of op atelier@kratje.be

Voor de standhouders vragen we om vooraf in te schrijven.
Om in te schrijven vragen we de deelnemers om vooraf in te schrijven via onze
website www.kratje.be/inschrijven met vermelding cursus: "Open-art shop" en
omschrijving wat u verkoopt en te betalen.
Aan: Volwassenenatelier 't KRATJE vzw
Gasthuisstraat 7
2990 Gooreind-Wuustwezel.
Rekeningnummer IBAN: BE11 7331 6109 9448 - BIC-code: KREDBEBB
Bij overschrijving noteert u uw naam, Open Art Shop en wat u verkoopt.
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