’s-Hertogenbosch, 6 oktober 2017
Betreft: FAF, Flex Art Fair, kunstbeurs en verkooptentoonstelling
Beste kunstenaars,
Na de eerste FAF Flex Art Fair, kunstbeurs en verkooptentoonstelling in 2015
organiseren wij deze nu al weer voor de 3de keer aan het eind van 2017 tijdens de
zogenaamde cadeau-weken voor de feestdagen. Wij nodigen alle kunstenaars in
allerlei disciplines uit om deel te nemen aan deze derde FAF Flex Art Fair in het
Kruithuis te ’s-Hertogenbosch.
Het gaat om de weekenden:
18november

25november

02december

09december

16december

Binnen de benedenring van het Kruithuis bieden wij 20 standruimtes/kabinetjes aan om je werk te presenteren
en van daaruit ter verkoop aan te bieden. Het is ook een prima moment om nieuwe collega’s te ontmoeten.
Elke standruimte/kabinetje heeft een andere situering binnen de architectuur van het oude vestingwerk Het
Kruithuis. Wij bieden je wandruimte en vloeroppervlak met ieder zijn eigen uitstraling. De afmetingen zijn niet
allemaal gelijk. Het vloeroppervlak is gemiddeld 15 m2 met een wandruimte met een minimale hoogte van
2,44 m. En minimaal strekkende meters in een hoek van 1,22 x 2,50 m plus een aanvullende flexibele ruimte
per situatie.
Juist, je hebt het goed: Flex Art Fair staat voor flexibele staan- of hangplaatsen binnen een unieke historische
locatie in de vestingstad ’s-Hertogenbosch.
De openingstijden van Het Kruithuis zijn van woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Voor het huren van een standruimte/kabinetje per weekend staat een onkostenbedrag van € 50,00. Voor 2
weekenden is het 2x40€, voor 3 weekenden 3x30€ en voor 4 weekenden 4x25€. En voor 5 weekenden 5x20€.
Niet STOK-leden betalen bovendien 10€ inschrijfkosten.
Ook het samen delen is mogelijk. De reservering is pas definitief nadat betaling heeft plaatsgevonden.
Je hebt het goed gezien, je huurt voor minimaal 1 weekend, maar je kunt door de openingstijden van
woensdag t/m zondag jezelf ook gratis presenteren van woensdag t/m vrijdag, vooraf aan je reservering.
Inrichten van je stand kan op de woensdag- en de donderdagmorgen vanaf 11.00 uur.
Voor de weekenden is je persoonlijke aanwezigheid of een waarnemer vereist.
Voor woensdag t/m vrijdag graag, maar niet noodzakelijk. Wel is het belangrijk dat alles duidelijk geprijsd is
zodat onze baliemedewerkers een eventuele verkoop voor je kunnen bewerkstelligen.
Wij verzorgen de publiciteit in de regiobladen plus flyers en affiches. We zoeken nog naar meer mogelijkheden
(oa de C-kaart). De digitale versie ontvang je per email om door te sturen aan je eigen adressenbestand en via
social media te verspreiden.
Meld je zo snel mogelijk aan, vol is vol. Kijk op de website www.stokpunt.nl voor het inschrijformulier van FAF
Flex Art Fair.
Tijdens de FAF Flex Art Fair in de benedenring, zijn er op de bovenring van Het Kruithuis gelijktijdig ook
verschillende exposities te bezoeken. Er is vrij entree tijdens de Flex Art Fair.
Voor vragen kun je terecht bij Gerard van Selst: gerardvanselst@gmail.com
Met vriendelijke FAF Flex Art Fair groet,
Namens de stichting STOK,
Willem Wandberg, Gerard van Selst, Marianne van den Wijngaard en Ad Verhagen

