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AFSPRAKENNOTA
Tentoonstellingen ingericht door de Commissie voor Beeldende Kunsten Herk-de-Stad
Iedere kandidaat exposant doet schriftelijk een aanvraag aan de Dienst Cultuur, p.a. Markt 2, 3540
Herk-de-Stad, met CV en portfolio. Ofwel wordt een kandidaat voorgedragen door één van de leden
van de Commissie. De aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie voor Beeldende Kunsten. Zij
geeft een advies waarbij zij zich baseert op de criteria van haar aankoopbeleid (cfr. R E G L E M E N T
Verwerving Beeldende Kunst door het Gemeentebestuur van Herk-de-Stad).
Tentoonstellingsruimten
De galerij, voorzien van een ophangsysteem (35m) met staafjes.
De Godfried Wendelenzaal, voorzien van een ophangsysteem (20m) met staafjes.
Duur en openingstijden
De tentoonstelling loopt over een maximumtermijn van vier weekends en zal toegankelijk zijn
- van maandag tot donderdag van 9u tot 17u; op vrijdag van 9u tot 12u en op zondag van 14u tot
17u;
- vóór een voorstelling in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum, in overleg met de
kunstenaar.
Tijdens werkdagen zal een personeelslid van de cultuurdienst in De Markthallen aanwezig zijn tijdens
de openingsuren. Op zondagen is de exposant zelf aanwezig. We vermelden dit in onze communicatie zodat geïnteresseerde bezoekers in dialoog kunnen gaan met de kunstenaar over diens werk. Indien de kunstenaar belet is, kan hij zich laten vertegenwoordigen door een derde of door de leden
van de Commissie.
De tentoonstelling is voor iedereen gratis toegankelijk.
Verzekering
Tijdens de tentoonstellingsperiode worden de tentoongestelde kunstwerken verzekerd door de inrichters (polis op aanvraag ter inzage). Het vervoer heen en terug van de kunstwerken en de risico’s die verbonden zijn aan het opbouwen en afbreken van de tentoonstelling zijn opgenomen in
de verzekeringspolis die afgesloten is door de inrichters.
Opbouw
De opbouw vindt plaats maximum twee dagen voor de éérste tentoonstellingsdag. De exposant
kan, indien nodig, gebruik maken van de materialen van de gemeentelijke uitleendienst mits naleving van het geldende reglement van deze dienst.
Kunstwerken worden enkel aan de daarvoor voorziene panelen en/of wanden bevestigd met gebruik van de staven en haken die in De Markthallen beschikbaar zijn.
Achteraan de werken worden de viltstickers gekleefd die door De Markthallen ter beschikking worden gesteld, om te voorkomen dat de muren beschadigd raken.
Het is ten strengste verboden de ramen, deuren, muren, panelen, vloeren enz. te benagelen, te
beplakken en/of te beschilderen. Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel voorzien worden.

Publiciteit
Pers :
De persmap wordt samengesteld door de cultureel medewerker van De Markthallen en/of door de
exposant. De exposant kan ook zelf enkele adressen doorgeven voor het versturen van de persmap.
De exposant kan beschikken over gratis advertentieruimte in het tweemaandelijks infomagazine van
de gemeente (3540), de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente (Flits), de maandelijkse nieuwsbrief
van De Markthallen, de Facebookpagina’s van de gemeente en van De Markthallen, de mailinglijsten
voor pers en kunstliefhebbers.
Drukwerk:
- Affiches: 80 stuks A3 digitale prints in 4 kleuren worden bedeeld door het gemeenschapscentrum
aan alle handelaren, scholen en gemeentelijke diensten van Herk-de-Stad. Dertig stuks zijn altijd
voor de exposant.
- Uitnodigingen vernissage: 300 stuks, gedrukt in 4 kleuren met het logo van De Markthallen, worden
verstuurd naar het adressenbestand van de Commissie voor Beeldende Kunsten. Honderd stuks zijn
voor de exposant, deze worden verstuurd op eigen kosten.
Vernissage:
Op vrijdagavond vóór de eerste tentoonstellingsdag of op de zondag van de opening voor rekening
van de inrichters.
Verkoop
Bij verkoop van kunstwerken tijdens de tentoonstelling staat de kunstenaar een commissie af aan
het gemeentebestuur van 20% op de verkoopprijs zoals vermeld in de verkooplijst. Het gemeentebestuur stuurt hiervoor na afloop van de tentoonstelling een factuur.
Overeenkomst
Tussen de exposant en de Raad van Bestuur van De Markthallen, vertegenwoordigd door Axel Van
Aeken (diensthoofd cultuur) wordt een overeenkomst opgemaakt met vermelding van bovenstaande voorwaarden.
In geval van contractbreuk door de exposant zal deze aan De Markthallen een schadevergoeding betalen van €1250* en komt de exposant niet meer in aanmerking voor andere tentoonstellingen.
Info
Ine Matthijs, cultureel medewerker
De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 35 99 56
E-mail: ine.matthijs@herk-de-stad.be
Axel Van Aeken, diensthoofd cultuur
De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 35 99 51
E-mail: axel@herk-de-stad.be
Website : www.herk-de-stad.be/expo

* In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

