Algemene informatie
De Special In+Out 2015 bestaat uit een atelierplein en een kennisplein.
Van zaterdag 12 t/m zondag 20 september 2015.
Onderstaand geven wij u aanvullende informatie om uw deelname
aan het atelierplein tot een succes te maken.
Achtergrond
De Special In+Out wordt door Special Arts georganiseerd voor kunstlocaties om toegepaste kunst en
designproducten met een unieke eigenheid aan elkaar en een breed publiek te tonen en aan te
bieden. Daarnaast wordt met workshops, masterclasses en de Special Arts Inspiratie- en
Netwerkbijeenkomst het ondernemerschap versterkt en veel kennis gedeeld.
De Special In+Out 2015 is onderdeel van de Art Brut Biënnale 2015, die van 12 t/m 20 september 2015
gehouden wordt bij Hazemeijer Hengelo ov (voormalige Creatieve Fabriek). Zeer goed per trein
bereikbaar.

Producten
De producten die getoond mogen worden zijn: Toegepaste kunst- en designproducten met een unieke
eigenheid zoals:
 Decoratieve kunstproducten
 Keramiek
 Klein meubelen
 Sieraden
 Serviesgoed
 Textiel
Op het inschrijfformulier kunt u uw kunst- en designproducten aangeven. Van belang is het meesturen
van een foto-impressie. Aan de wand kunnen enkele schilderijen getoond worden.

Locatie, datum en openingstijden
Hazemeijer Hengelo, Tuindorpstraat 61, 7556 CS Hengelo
Inrichten:
Atelierbezetting:

vrijdag 11 september van 9.00 - 18.00 uur, ’s middags is er voor kunstlocaties
een masterclass productanalyse.
De presentatieplaats dient verplicht bezet te zijn op zondag 20 september van
10.00 tot 18.00 uur. Tijdens de overige dagen is Special Arts aanwezig om
vragen te beantwoorden en eventuele verkoop via de Special Arts
informatiestand te verzorgen.
Tip: extra aanwezigheid biedt veel mogelijkheden om het brede publiek te
ontmoeten, masterclasses te volgen en met elkaar het bruisende programma
mee te maken.

Openingstijden:
 Opening
 Expositie
 Special In+Out atelierplein
 Masterclasses en workshops
 Special Arts Inspiratie- en netwerkbijeenkomst
 Special Award 2015 Kunst Fiets Route
 Werkplaatsen/kunstproductie
 Educatie
 Avondprogramma (film, muziek, theater)

11 september
dagelijks van
dagelijks van
volgens programma
16 september van
dagelijks
dagelijks van
werkdagen van
dagelijks van

20.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10.00 - 21.00 uur
13.00 - 17.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10.00 - 21.00 uur
vanaf 20.00 uur

Deelnemers
Naast zelfstandige kunstenaars, dagbestedingscoördinatoren, kunstbegeleiders en ateliermedewerkers
zijn cliënten van harte welkom! Zij kunnen gedurende de dag deelnemen aan verschillende
werkplaatsen.

Verkoop
Het atelierplein zal bezocht worden door collega-ateliers en consumenten.
Tijdens de openingsdagen mogen kunst- en designproducten verkocht worden.
Voor het bewaren van voorraad heeft u de beschikking over een aantal kartonnen dozen. Het is niet
toegestaan op een andere wijze producten op te slaan.
Verkoop via Special Arts
Mocht er niet alle dagen standbezetting zijn dan kan de verkoop plaatsvinden via de Special Arts
informatiestand. Special Arts beschikt hiervoor over een pinautomaat. Voor het verrichten van de
verkoop, de pinbetalingen en de administratieve afhandeling berekent Special Arts 10% van het
factuurbedrag. U ontvangt 90% van het gepinde bedrag.
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.
Tips
Verkoop aan consumenten:
zorg voor voorraad en duidelijke labeling van de producten met prijs en ateliernaam en
verpakkingsmateriaal.
Verkoop aan inkopers en collega-ateliers:
zorg voor artikellijsten met inkoop- en verkoopprijzen, waarop eventueel al een opdracht
genoteerd kan worden.

Flyers
Als deelnemend atelier aan de Special In+Out 2015 ontvangt u een aantal special flyers. Deze flyers
ontvangt u gratis. De flyers geven informatie over de Art Brut Biënnale 2015 als geheel en aanvullende
informatie over de Special In+Out 2015.
Tevens kunt u de flyer - wanneer gereed - downloaden en per e-mail verspreiden onder uw relaties.

Deelnemerslijst
Alle deelnemende ateliers en zelfstandige kunstenaars aan de Special In+Out 2015 worden
opgenomen in de deelnemerslijst. De deelnemerslijst staat op de website van Special Arts en de
website van de Art Brut Biënnale. Deze is bedoeld om bezoekers een indruk te geven van de ateliers en
kunstenaars die hun toegepaste kunst- en designproducten zullen tonen.

Catering
Tijdens de Art Brut Biënnale zijn op verschillende plaatsen cateringpunten. Ook is het toegestaan zelf
hapjes en/of drankjes mee te nemen. Van groot belang is dat u de stand netjes houdt.

Toewijzing atelierplaats
De toewijzing van de atelierplaats en de indeling van de beursvloer worden bepaald door Special Arts
en Stichting Art Brut Biënnale. De toewijzing hiervan is te allen tijde onder voorbehoud. Er kunnen
geen rechten worden ontleend aan de toewijzing.

Kosten
Deelname aan de Special In+Out 2015 kunst/atelierplein kost € 100 (exclusief BTW en eventuele
aanvullende diensten, zie hiervoor het inschrijfformulier).
Hiervoor ontvangt u:
 een stand op het atelierplein van ca. 6 m2. Let op: vol = vol
 gratis deelname aan de masterclass productanalyse op vrijdagmiddag 11 september 2015
 verkoopfaciliteiten onder toezicht van Special Arts op de dagen dat u niet aanwezig bent.
 platform voor contact met collega-ateliers
 een groot aantal bezoekers (in 2012 trok de Art Brut Biënnale meer dan 10.000 bezoekers) en
daarmee vergroting van zichtbaarheid en inkomsten

Organisatie i.s.m. stichting Art Brut Biënnale
Zonnehof 4a
3811 NC Amersfoort
www.specialarts.nl
infor

Informatie bij Tine Veldhuizen:
t.veldhuizen@specialarts.nl

033 4328033

